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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че растежът е ключът към повече работни места и по-голямо 
благоденствие и че той е необходим за по-ефикасното насочване на 
структурните фондове към стимулиране на растежа и ускоряване на 
изплащането на поетите задължения;

2. призовава настоятелно Комисията да действа бързо за улесняване на 
прилагането на ПСПСИ, да насърчава политики за подкрепа на активния пазар 
на труда и добър микс на политиките относно пазара на труда, за да се увеличи 
процентът на завръщащите към трудова заетост, по-специално за трайно 
безработните лица;

3. призовава Комисията да улесни бързото прилагане на инициативата за младежка 
заетост и да използва пълния потенциал на „Твоята първа работа с EURES“, за 
да се поощри мобилността, както и на подготвителното действие „Мерки за 
повишаване на активността, насочени към младите хора — прилагане на 
инициативата „Младежта в движение”, за да се направят оперативни схемите на 
„гаранцията за младежта”;

4. счита, че бюджетът на ЕС следва да подпомага професионалното обучение и 
мерките за професионална квалификация;

5. призовава настоятелно Комисията да осигури достатъчни бюджетни кредити за 
плащания по бюджетния ред за Европейския фонд за приспособяване към 
глобализацията;

6. призовава за стабилни и ускорени бюджетни кредити за поети задължения и за 
плащания за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица с цел 
борба с крайната бедност;

7. подчертава, че бюджетът за 2014 г. следва да подпомага мерки, които 
насърчават предприемачеството в микро-, малки и средни предприятия, 
включително социалното предприемачество и новаторските социални 
предприятия и самонаетите лица, както и които улесняват достъпа до 
финансиране по оста „социално предприемачество” на ПСПСИ;

8. подчертава, че бюджетът за 2014 г. следва да насърчава висока степен на 
закрила на работниците и култура на превенция в целия ЕС и да помогне за 
справянето с новите предизвикателства пред здравето и безопасността на 
работното място в резултат от икономическата и финансова криза.


