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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. örömmel látja a kis- és középvállalkozások, a fiatalok és a foglalkoztatás támogatásával 
kapcsolatos kötelezettségvállalási előirányzatok növelését;  emlékeztet rá, hogy a szociális 
válság következtében a „Foglalkoztatás és szociális ügyek” fejezet előirányzatai nem 
csökkenhetnek;

2. sajnálja, hogy a PROGRESS kötelezettségvállalási előirányzatai a pénzügyi 
programozáshoz képest 5,3 millió euróval csökkentek, holott az igényeket figyelembe 
véve megfelelőbb volna, ha 6 millió euróval nőnének;

3. emlékeztet rá, hogy a képzéseket úgy kell kiigazítani, hogy hozzájáruljanak a fiatalok 
foglalkoztatásához, és kéri, hogy az egész életen át tartó tanulás programja esetében 
legalább a kötelezettségvállalási előirányzatok 2012-es szintjét állítsák vissza; 

4. üdvözli az ESZA kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatainak növelését, hiszen a 
strukturális alapok célja a versenyképesség és a foglalkoztatás előmozdítása;

5. javasolja, hogy az Európai Szociális Alap átcsoportosítandó 22 milliárd eurójából minden 
olyan tagállam részesülhessen, amely javítani kívánja a fiatalok foglalkoztatását, és hogy 
ez az összeg ne csak az Európai Tanács által 2012-ben megnevezett nyolc tagállam 
számára legyen fenntartva;

6. emlékeztet rá, hogy az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap célja a munkavállalók 
képzettségének és foglalkoztathatóságának javítása; kéri, hogy ezen a költségvetési soron 
50 millió eurónál több kifizetési előirányzatot biztosítsanak;

7. hangsúlyozza, hogy a polgárok európai évével (2013) kapcsolatos kommunikáció legalább 
a 2012-es kötelezettségvállalási előirányzatokkal azonos szintű előirányzatokat követel 
meg;

8. két kísérleti projektre és egy előkészítő intézkedésre tesz javaslatot a szociális 
konvergencia és kohézió fellendítése érdekében, egyrészt a vállalkozások számára 
létrehozott európai szociális címke, másrészt pedig az Unión belüli migráns és kiküldött 
munkavállalók, valamint hajléktalanok támogatása révén;

9. hangsúlyozza, hogy újabb kötelezettségvállalási előirányzatokat kell képezni a 
„Mozgásban az ifjúság” előkészítő intézkedés számára annak érdekében, hogy a 
tagállamokat arra ösztönözzük, hogy vegyenek részt ennek a 2012-ben elindított 
projektnek a kísérleti szakaszában.


