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WSKAZÓWKI
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących
wskazówek:
1. z zadowoleniem przyjmuje podwyższenie środków na zobowiązania na rzecz małych i
średniej wielkości przedsiębiorstw, ludzi młodych oraz zatrudnienia; przypomina, że
kryzys społeczny narzuca konieczność utrzymania na niezmienionym poziomie środków
w rozdziale „zatrudnienie i sprawy socjalne”;
2. ubolewa, że środki na zobowiązania dla programu PROGRESS obniżono o 5,3 mln EUR
w stosunku do programowania finansowego; właściwsze byłoby podwyższenie poziomu
środków o 6 mln EUR biorąc pod uwagę poziom zapotrzebowania;
3. przypomina o potrzebie takiego dostosowania kształcenia, aby wspierać zatrudnienie ludzi
młodych i domaga się, by wysokość środków na zobowiązania w ramach programu
Lifelong Learning przywrócono przynajmniej do poziomu z 2012 r.;
4. z zadowoleniem przyjmuje podwyższenie środków na zobowiązania i płatności dla EFS,
jako że fundusze strukturalne przyczyniają się do rozwoju konkurencyjności i
zatrudnienia;
5. proponuje, by wszystkie państwa członkowskie pragnące poprawić kwestię zatrudnienia
ludzi młodych mogły skorzystać z kwoty 22 mld EUR z Europejskiego Funduszu
Społecznego przewidzianej do przesunięcia i aby kwota ta nie była wyłącznie
zarezerwowana dla ośmiu państw członkowskich wyznaczonych przez Radę Europejską
w 2012 r.;
6. przypomina, że celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji jest
podnoszenie kwalifikacji i zwiększanie szans pracowników na rynku pracy; domaga się,
aby kwota środków na płatności w tej pozycji budżetowej przewyższała 50 mln EUR;
7. podkreśla, że komunikacja odnosząca się do Europejskiego Roku Obywatela (rok 2013)
wymaga środków na zobowiązania w kwocie przynajmniej równej tej z 2012 r.;
8. proponuje realizację dwóch projektów pilotażowych oraz jednego działania
przygotowawczego w celu ożywienia konwergencji i spójności socjalnej dzięki
europejskiej etykiecie socjalnej dla przedsiębiorstw oraz wsparciu migrantów i
pracowników delegowanych, a także bezdomnych w Unii;
9. podkreśla potrzebę nowych środków na zobowiązania w ramach działania
przygotowawczego „Mobilna młodzież”, aby zachęcić państwa członkowskie do
uczestnictwa a fazie pilotażowej tego projektu, który został uruchomiony w 2012 r.
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