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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že růst je klíčem k vytvoření více pracovních míst a většímu blahobytu a že 
je nezbytné strukturální fondy účinněji orientovat na podporu růstu a zrychlit 
vyplácení přislíbených prostředků;

2. naléhavě vyzývá Komisi, aby urychleně umožnila provádění programu pro sociální 
změny a inovace (PSCI), a podpořila tak kombinaci aktivních politik na podporu trhu 
práce s cílem zvýšit míru návratu dlouhodobě nezaměstnaných do zaměstnání;

3. vyzývá Komisi, aby usnadnila rychlé provedení Iniciativy na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí a rozvinula plný potenciál iniciativy „Tvoje první práce přes EURES“ na 
podporu mobility, stejně jako potenciál přípravných kroků pro „aktivační opatření 
zacílená na mladé lidi – provádění iniciativy Mládež v pohybu“, jejichž 
prostřednictvím umožní zahájení fungování systému „záruk pro mladé lidi“;

4. zastává názor, že rozpočet EU by měl podporovat odbornou přípravu a opatření 
týkající se odborné kvalifikace;

5. naléhavě žádá Komisi, aby zajistila dostatečné prostředky na platby pro rozpočtové 
položky týkající se Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci;

6. vyzývá k tomu, aby byl v zájmu boje proti extrémní chudobě urychleně přijat pevný 
závazek a byly zajištěny prostředky na platby pro Fond evropské pomoci nejchudším 
osobám;

7. zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by měl podporovat opatření na podporu 
podnikatelské činnosti mikropodniků a malých a středních podniků, včetně sociálního 
podnikání, inovativních sociálních podniků a samostatné výdělečné činnosti, a rovněž 
usnadňovat přístup k financování prostřednictvím osy „sociální podnikání“ v rámci 
programu pro sociální změny a inovace;

8. zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by měl podporovat vysokou míru ochrany 
zaměstnanců, prosazovat kulturu prevence v celé EU a také napomáhat překonávání 
nových výzev v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci, jež přinesla hospodářská a 
finanční krize.


