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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov pre malé a stredné podniky, mladých 
a zamestnávanie; pripomína, že sociálna kríza nás núti neznižovať kapitolu Zamestnanosť 
a sociálne veci;

2. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že viazané rozpočtové prostriedky programu 
PROGRESS boli v porovnaní s finančným plánom znížené o 5,3 milióna EUR; vzhľadom 
na žiadosti by bolo vhodnejšie ich zvýšenie o 6 miliónov EUR;

3. pripomína potrebu primeranej odbornej prípravy s cieľom podporovať zamestnávanie 
mladých a žiada obnoviť program Lifelong Learning, a to minimálne na úrovni viazaných 
rozpočtových prostriedkov v roku 2012;

4. víta zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov a platieb pre ESF, pretože cieľom 
štrukturálnych fondov je rozvíjať konkurencieschopnosť a zamestnanosť;

5. navrhuje, aby 22 miliárd EUR z Európskeho sociálneho fondu, ktoré sa majú presunúť, 
mohli využívať všetky členské štáty, ktoré plánujú zvyšovať zamestnanosť mladých, a aby 
neboli vyhradené výlučne pre osem členských štátov, ktoré stanovila Európska rada 
v roku 2012;

6. pripomína, že Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii sa zameriava na 
kvalifikáciu a možnosť zamestnania pracujúcich; žiada, aby bola suma platobných 
rozpočtových prostriedkov v tomto rozpočtovom riadku vyššia ako 50 miliónov EUR;

7. zdôrazňuje, že komunikácia v súvislosti s Európskym rokom občana (2013) si vyžaduje 
viazané rozpočtové prostriedky vo výške, ktorá je minimálne na úrovni roku 2012;

8. navrhuje dva pilotné projekty a jednu prípravnú akciu s cieľom oživiť sociálnu 
konvergenciu a súdržnosť vďaka európskemu sociálnemu označeniu pre podniky
a podpore pre migrantov a vyslaných pracovníkov, ako aj pre bezdomovcov v Únii;

9. zdôrazňuje význam nových viazaných rozpočtových prostriedkov pre prípravnú akciu 
Mládež v pohybe s cieľom motivovať členské štáty, aby sa zúčastnili pilotnej fázy tohto 
projektu, ktorý sa začal v roku 2012.


