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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. salută majorarea creditelor de angajament destinate întreprinderilor mici și mijlocii, 
tinerilor și ocupării forței de muncă; reamintește că, din cauza crizei sociale, fondurile de 
la capitolul „Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale” nu trebuie să fie reduse;

2. regretă că creditele de angajament din cadrul Progress au fost reduse cu 5,3 milioane de 
euro față de programarea financiară și consideră că o creștere cu 6 milioane de euro ar fi 
mai adecvată dacă se ține seama de cereri;

3. reamintește necesitatea de adaptare a formărilor pentru a favoriza angajarea tinerilor și 
solicită ca finanțarea pentru Programul de învățare pe tot parcursul vieții să fie restabilită 
la nivelul creditelor de angajament din 2012;

4. salută creșterea creditelor de angajament și de plată pentru FSE, pentru că fondurile 
structurale vizează dezvoltarea competitivității și a ocupării forței de muncă;

5. propune ca 22 de miliarde de euro din Fondul social european să fie redistribuite astfel 
încât toate statele membre care doresc să își îmbunătățească situația privind locurile de 
muncă pentru tineri să poată beneficia de ele și ca aceste fonduri să nu fie rezervate doar 
celor opt state membre desemnate de Consiliul European din 2012;

6. reamintește că Fondul european de ajustare la globalizare vizează asigurarea calificării și a 
șanselor de angajare ale lucrătorilor; solicită credite de plată pentru linia sa bugetară în 
valoare de peste 50 de milioane de euro;

7. subliniază că campania de comunicare referitoare la Anul european al cetățenilor (2013) 
necesită credite de angajament cel puțin egale cu cele din 2012;

8. propune două proiecte-pilot și o acțiune pregătitoare pentru relansarea convergenței și 
coeziunii sociale, pe de o parte, prin intermediul unei mărci sociale europene pentru 
întreprinderi și, pe de altă parte, prin susținerea migranților și a lucrătorilor detașați, 
precum și a persoanelor fără adăpost din Uniune;

9. subliniază nevoia de noi credite de angajament pentru acțiunea pregătitoare „Tineretul în 
mișcare” în vederea încurajării statelor membre să participe la faza pilot a acestui proiect 
lansat în 2012.


