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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is verheugd over de verhoging van de vastleggingskredieten voor het midden- en 
kleinbedrijf, de jeugd en de werkgelegenheid; herinnert eraan dat de sociale crisis het ons 
verbiedt te korten op het hoofdstuk "werkgelegenheid en sociale zaken";

2. betreurt het dat de vastleggingskredieten voor PROGRESS met 5,3 miljoen euro verlaagd 
zijn in vergelijking met de financiële programmering; is van mening dat het gezien de 
vraag passender zou zijn die kredieten met 6 miljoen euro te verhogen;

3. herinnert aan de noodzaak de opleidingen aan te passen om de jeugdwerkgelegenheid te 
stimuleren en vraagt dat het programma "Levenslang leren" ten minste wordt 
teruggebracht op het peil van de vastleggingen van 2012;

4. is ingenomen met de verhoging van de vastleggings- en betalingskredieten voor het ESF, 
aangezien de structuurfondsen tot doel hebben het concurrentievermogen en de 
werkgelegenheid te ontwikkelen;

5. stelt voor dat alle lidstaten die de jeugdwerkgelegenheid willen verbeteren kunnen 
profiteren van het te herschikken bedrag van 22 miljard euro van het Europees Sociaal 
Fonds en dat dit niet voorbehouden is aan de acht lidstaten die de Europese Raad van 
2012 heeft aangewezen;

6. herinnert eraan dat het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering gericht is op 
het verbeteren van het opleidingsniveau en de inzetbaarheid van werknemers; verzoekt om 
een bedrag van meer dan 50 miljoen euro aan betalingskredieten op de begrotingslijn voor 
dit fonds;

7. wijst erop dat de mededeling over het Europees Jaar van de burger (2013) 
vastleggingskredieten vereist die ten minste gelijk zijn aan die van 2012;

8. stelt twee proefprojecten en een voorbereidende actie voor om nieuwe impulsen te geven 
aan de sociale convergentie en cohesie, enerzijds door middel van een Europees sociaal 
keurmerk voor bedrijven, en anderzijds door middel van steun aan migranten en 
uitgezonden werknemers en aan daklozen in de Unie;

9. wijst met klem op de behoefte aan nieuwe vastleggingskredieten voor de voorbereidende 
actie "Jeugd in beweging", teneinde de lidstaten aan te sporen deel te nemen aan de 
proeffase van dit in 2012 gestarte project.


