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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja povečanje sredstev za prevzem obveznosti do malih in srednjih podjetij, 
mladih in zaposlovanja; opozarja, da družbena kriza od nas zahteva, da ne krčimo 
poglavja „zaposlovanje in socialne zadeve“;

2. obžaluje, da so se sredstva za prevzem obveznosti za program Progress zmanjšala za 5,3 
milijonov evrov v primerjavi s finančnim programom; glede na zahtevke bi bilo 
ustreznejše povečanje za 6 milijonov evrov; 

3. opozarja na potrebo po ustrezni usposobljenosti za boljše zaposlitvene možnosti mladih in 
poziva, naj bo program za vseživljenjsko učenje zastavljen vsaj na ravni obveznosti za 
leto 2012;

4. pozdravlja povišanje sredstev za obveznosti in plačila za ESS, saj je namen strukturnih 
skladov, da razvijajo konkurenčnost in zaposlovanje;

5. predlaga, naj 22 milijard evrov iz Evropskega socialnega sklada, ki jih je treba 
prerazporediti, koristi vsem tistim državam članicam, ki želijo izboljšati zaposlovanje 
mladih, ne pa, da bi jih prejelo le osem držav članic, ki jih je določil Evropski svet leta 
2012; 

6. opozarja, da je namen Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji usposobljenost in 
zaposljivost delavcev; poziva, naj se v proračunsko vrstico sklada vnesejo odobritve plačil 
v znesku nad 50 milijonov evrov;

7. poudarja, da so glede na sporočilo o evropskem letu državljanstva (2013) potrebna 
sredstva za prevzem obveznosti, ki bodo najmanj enaka tistim za leto 2012; 

8. predlaga dva pilotna projekta in pripravljalni ukrep za ponovno spodbudo socialni 
konvergenci in koheziji, na eni strani s posebno evropsko socialno oznako za podjetja in 
na drugi strani s podpiranjem migrantov in napotenih delavcev, pa tudi brezdomcev v 
Uniji;

9. poudarja potrebo po novih sredstvih za prevzem obveznosti za pripravljalni ukrep „mladi 
v gibanju“, da bi države članice spodbudili k udeležbi v pilotni fazi tega projekta, ki je 
stekel leta 2012.


