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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē saistību apropriāciju palielinājumu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, 
jaunatnei un nodarbinātībai; atgādina, ka sociālās krīzes dēļ nedrīkst samazināt nodaļai 
„Nodarbinātība un sociālās lietas” paredzētos līdzekļus;

2. pauž nožēlu par to, ka saistību apropriācijas programmai „Progress” ir samazinātas par 
EUR 5,3 miljoniem salīdzinājumā ar finanšu plānojumu, lai gan, ņemot vērā vajadzības, 
būtu lietderīgs EUR 6 miljonu palielinājums;

3. atgādina, ka nolūkā sekmēt jauniešu nodarbinātību ir jānodrošina atbilstoša apmācība, un 
prasa, lai programmai „Mūžizglītība” paredzētu līdzekļus vismaz 2012. gada saistību 
apropriāciju līmenī;

4. atzinīgi vērtē saistību un maksājumu apropriāciju palielinājumu Eiropas Sociālajam 
fondam, jo struktūrfondu mērķis ir sekmēt konkurētspēju un nodarbinātību;

5. ierosina, lai EUR 22 miljardi, kas jāpārdala no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, būtu 
pieejami visām dalībvalstīm, kuras vēlas uzlabot jauniešu nodarbinātību, un ne tikai tām 
astoņām dalībvalstīm, ko izraudzījās 2012. gada Eiropadome;

6. atgādina, ka Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda līdzekļi ir paredzēti darba ņēmēju 
kvalifikācijas un nodarbinātības sekmēšanai; prasa minētā fonda budžeta pozīcijā paredzēt 
saistību apropriācijas vairāk nekā EUR 50 miljonu apmērā;

7. uzsver, ka saistībā ar paziņojumu par 2013. gadu kā Eiropas pilsoņu gadu ir jāparedz 
saistību apropriācijas vismaz 2012. gada līmenī;

8. ierosina divus izmēģinājuma projektus un vienu sagatavošanas darbību sociālās 
konverģences un kohēzijas sekmēšanai, ņemot vērā, no vienas puses, Eiropas uzņēmumu 
sociālās vides kvalitātes zīmi un, no otras puses, atbalstu migrantiem un norīkotiem 
darbiniekiem, kā arī bezpajumtniekiem Savienībā;

9. uzsver nepieciešamību paredzēt jaunas saistību apropriācijas sagatavošanas darbībai 
„Jaunatne kustībā”, lai mudinātu dalībvalstis piedalīties šī 2012. gadā uzsāktā projekta 
izmēģinājuma posmā.


