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FÖRSLAG
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:
1. Europaparlamentet välkomnar ökningen av åtagandebemyndigandena för små och
medelstora företag, ungdomsfrågor och sysselsättning. Parlamentet erinrar om att den
sociala krisen innebär att det inte kan göras nedskärningar i kapitlet om sysselsättning och
sociala frågor.
2. Europaparlamentet beklagar att åtagandebemyndigandena för Progress,
gemenskapsprogrammet för sysselsättning och social solidaritet, minskat med
5,3 miljoner euro jämfört med budgetplaneringen. Med hänsyn till efterfrågan skulle en
ökning på 6 miljoner euro ha varit mer lämplig.
3. Europaparlamentet påminner om behovet av anpassade utbildningar för att främja
sysselsättningen för unga och begär att programmet för livslångt lärande åtminstone ska
återupprättas på samma nivå som för åtagandena för 2012.
4. Europaparlamentet välkomnar ökningen av åtagande- och betalningsbemyndigandena för
Europeiska socialfonden, då strukturfonderna har till syfte att utveckla konkurrenskraften
och sysselsättningen.
5. Europaparlamentet föreslår att de 22 miljarder euro som ska omfördelas från
Europeiska socialfonden ska kunna ges till alla medlemsstater som vill förbättra
sysselsättningen för unga, och inte enbart vara förbehållna de åtta medlemsstater som
utsågs av Europeiska rådet 2012.
6. Europaparlamentet påminner om att Europeiska fonden för justering för
globaliseringseffekter har till syfte att höja kompetensen bland arbetstagarna och förbättra
deras möjligheter till anställning. Parlamentet begär att mer än 50 miljoner euro i
betalningsbemyndiganden ska tilldelas fondens budgetpost.
7. Europaparlamentet understryker att meddelandet om Europaåret för medborgarna (2013)
förutsätter åtagandebemyndiganden som minst motsvarar 2012 års nivå.
8. Europaparlamentet föreslår två pilotprojekt och en förberedande åtgärd för att stimulera
den sociala konvergensen och sammanhållningen, å ena sidan genom en europeisk social
märkning för företag och å andra sidan genom stöd till migranter och utstationerade
arbetstagare, liksom till hemlösa i unionen.
9. Europaparlamentet betonar att det behövs nya åtagandebemyndiganden för den
förberedande åtgärden ”Unga på väg” för att uppmuntra medlemsstaterna att delta i
pilotfasen av detta projekt som startade 2012.
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