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PASIŪLYMAI 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo 

pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. primena, kad ekonomikos augimas yra svarbiausias veiksnys kuriant daugiau darbo vietų 

ir didesnę gerovę ir kad būtina struktūrinius fondus veiksmingiau sutelkti tam, kad būtų 

skatinamas augimas;  

2.  atkreipia dėmesį į bendrą metinį Komisijos pasiūlytą asignavimų pagal 1 išlaidų kategoriją 

„Pažangus ir integracinis augimas“ padidinimą (+ 2,5 % įsipareigojimų asignavimų ir 

+ 18,3 % mokėjimų asignavimų); taip pat atkreipia dėmesį į proporcingą padidinimą pagal 

1b išlaidų kategoriją „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda“ (+ 2,4 % 

įsipareigojimų asignavimų ir + 25,7 % mokėjimų asignavimų); 

3. pabrėžia, kad 2018 m. biudžetas turi atlikti esminį vaidmenį didinant Sąjungos indėlį į 

augimą ir darbo vietų kūrimą; 

4. primena, kad jaunimo nedarbo lygis Sąjungoje vis dar labai didelis ir kad darbo neturinčio 

jaunimo, ypač nesimokančio ir nedirbančio jaunimo (NEET), padėtis kelia itin didelį 

nerimą; pabrėžia, kad siekiant išspręsti šią problemą, labai svarbu užtikrinti tinkamą ir 

savalaikį Jaunimo garantijų iniciatyvos priemonių finansavimą, naudojantis Jaunimo 

užimtumo iniciatyva ir Europos socialiniu fondu; 

5.  primena, kad Jaunimo užimtumo iniciatyvai 2018–2020 m. laikotarpiu svarbu užtikrinti 

bent 700 mln. EUR finansavimą, kaip sutarta per DFP laikotarpio vidurio tikslinimą, 

paskirstant jį 2018, 2019 ir 2020 metais į 3 vienodas 233,33 EUR dalis, kaip numatyta 

2018 m. biudžeto projekte; taip pat ragina skirti pakankamai mokėjimų asignavimų 

siekiant užtikrinti tinkamą Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimą;  

6. pabrėžia, kad į 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą įtrauktoms programoms, 

kurias vykdant siekiama spręsti nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties problemas, kaip 

antai Jaunimo užimtumo iniciatyvai, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 

fondui, įvairioms Užimtumo ir socialinių inovacijų programos kryptims ir Europos 

pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondui, svarbu skirti pakankamą finansavimą 

ir užtikrinti gerą jų biudžeto valdymą; palankiai vertina pasiūlytą finansavimo EGF 

(+ 2 % įsipareigojimų asignavimų) ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims 

fondui (EPLSAF) (+ 1,9 % įsipareigojimų asignavimų) padidinimą; 

7. palankiai vertina tai, kad Komisija Europos solidarumo korpusui pasiūlė 72,8 mln. EUR 

finansavimą (asignavimai turi būti įrašyti į rezervą, kol teisės aktų leidėjas priims pagrindinį 

teisės aktą), iš jų 2,5 mln. EUR numatomi 2018 m. pagal EaSI programos „Progress“ kryptį.  


