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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina tai, kad mažosioms ir vidutinėms įmonėms, jaunimo reikalams ir 
užimtumui skirti didesni įsipareigojimų asignavimai; primena, kad dėl socialinės krizės 
negalime mažinti biudžeto skyriaus „Užimtumas ir socialiniai reikalai“;

2. apgailestauja, kad priemonei „Progress“ įgyvendinti skirti įsipareigojimų asignavimai 
sumažinti 5,3 milijonų eurų, palyginti su finansinio programavimo dokumentu; jų 
padidinimas 6 milijonais labiau atitiktų paklausą;

3. primena būtinybę pritaikyti mokymą, kad būtų skatinamas jaunimo užimtumas, ir prašo, 
kad Mokymosi visą gyvenimą programos įsipareigojimai būtų bent jau 2012 m. dydžio;

4. palankiai vertina tai, kad ESF skirti didesni įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai, nes 
struktūrinių fondų tikslas – didinti konkurencingumą ir užimtumą;

5. siūlo, kad Europos socialinio fondo 22 milijardais eurų, kurie bus perskirstomi, galėtų 
pasinaudoti visos valstybės narės, kurios norėtų padidinti jaunimo užimtumą, o ne tik tos 
aštuonios valstybės narės, kurias 2012 m. atrinko Europos Vadovų Taryba;

6. primena, kad Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo tikslas –
darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir galimybės įsidarbinti; prašo jam skirtoje biudžeto 
eilutėje numatyti daugiau nei 50 milijonų eurų mokėjimų asignavimų;

7. pabrėžia, kad informavimui apie Europos piliečių metus (2013 m.) reikalingi nemažesni 
nei 2012 m. įsipareigojimų asignavimai;

8. siūlo du bandomuosius projektus ir vienus parengiamuosius veiksmus siekiant vėl 
paskatinti konvergenciją ir socialinę sanglaudą, pirma, atliekant įmonių ženklinimą 
Europos socialinėmis etiketėmis ir, antra, teikiant paramą migrantams, komandiruotiems 
darbuotojams ir benamiams Sąjungoje;

9. pabrėžia, kad iniciatyvos „Judus jaunimas“ parengiamiesiems veiksmams būtini nauji 
įsipareigojimų asignavimai siekiant skatinti valstybes nares dalyvauti šio projekto, pradėto 
2012 m., bandomajame etape.


