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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. opozarja, da je rast osrednjega pomena za več delovnih mest in večjo blaginjo ter da je 

treba strukturne sklade učinkoviteje usmerjati v spodbujanje rasti;  

2.  ugotavlja, da se sredstva v razdelku 1 (Pametna in vključujoča rast) že več let zapored 

povečujejo (+2,5 % v sredstvih za prevzem obveznosti in +18,3 % v sredstvih za 

plačila); je prav tako seznanjen s sorazmerno večjim povečanjem sredstev v 

podrazdelku 1b (Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija) (+2,4 % v sredstvih za 

prevzem obveznosti in +25,7 % v sredstvih za plačila); 

3. poudarja, da mora imeti proračun za leto 2018 osrednjo vlogo pri povečevanju 

prispevka Unije k rasti in delovnim mestom v Uniji; 

4. opozarja, da je stopnja brezposelnosti mladih v Uniji še vedno zelo visoka in da je 

položaj brezposelnih mladih, zlasti tistih, ki niso zaposleni ter se ne izobražujejo ali 

usposabljajo, še posebej zaskrbljujoč; poudarja, da je, če želimo obravnavati to 

vprašanje, zelo pomembno zagotoviti zadostno in pravočasno financiranje programov 

jamstva za mlade prek pobude za zaposlovanje mladih in Evropskega socialnega sklada; 

5.  opozarja, kako pomembno je, da se pobudi za zaposlovanje mladih v skladu z 

dogovorom v okviru vmesne revizije večletnega finančnega okvira v obdobju 2018–

2020 zagotovijo sredstva v višini vsaj 700 milijonov EUR, pri čemer se bodo sredstva v 

letih 2018, 2019 in 2020 razdelila v tri enake obroke po 233,33 milijona EUR, kakor je 

navedeno v predlogu proračuna za leto 2018; poziva tudi, naj se dodelijo zadostna 

sredstva za plačila, s katerimi bi zagotovili pravilno izvajanje te pobude;  

6. poudarja, kako pomembno je zadostno financiranje in dobro proračunsko upravljanje 

programov v večletnem finančnem okviru 2014–2020, katerih cilj je odpravljanje 

brezposelnosti, revščine in socialne izključenosti, kot so pobuda za zaposlovanje 

mladih, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG), različna področja 

Programa za zaposlovanje in socialne inovacije ter Sklad za evropsko pomoč najbolj 

ogroženim (FEAD); pozdravlja predlagano povečanje sredstev za ESPG (+2 % v 

sredstvih za prevzem obveznosti) in FEAD (+1,9 % v sredstvih za prevzem obveznosti); 

7. je zadovoljen, da je Komisija sklenila evropski solidarnostni enoti nameniti sredstva v 

višini 72,8 milijona EUR (sredstva bodo uvrščena v rezervo, dokler zakonodajalec ne 

bo sprejel temeljnega akta), pri čemer se 2,5 milijona EUR v letu 2018 dodeli iz dela za 

napredek v sklopu Programa za zaposlovanje in socialne inovacije.  


