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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at vækst er nøglen til at skabe flere arbejdspladser og øget velstand, og at 
det er nødvendigt at målrette strukturfondene mere effektivt hen imod fremme af vækst 
og fremskynde indfrielsen af forpligtelser;

2. opfordrer indtrængende Kommissionen til at handle hurtigt for at fremme 
gennemførelsen af programmet for social udvikling og innovation, der skal fremme 
understøttende aktive arbejdsmarkedspolitikker og gode arbejdsmarkedspolitiske mix 
samt forbedre overgangsprocentsatsen for at komme tilbage i arbejde, navnlig for de 
langtidsledige;

3. opfordrer Kommissionen til at fremme en hurtig gennemførelse af 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet samt udnytte det fulde potentiale i initiativet "Dit 
første EURES-job" til at fremme mobilitet og potentialet i den forberedende 
foranstaltning "Aktiveringsforanstaltninger rettet mod unge – gennemførelse af 
initiativet 'Unge på vej'" til at sætte ungdomsgarantiordningerne i værk;

4. mener, at EU-budgettet bør støtte erhvervsuddannelse og faglige 
kvalifikationsforanstaltninger;

5. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre tilstrækkelige betalingsbevillinger på 
budgetposten for Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen;

6. opfordrer til, at Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede sikres 
solide og fremskyndede forpligtelses- og betalingsbevillinger med henblik på at 
bekæmpe ekstrem fattigdom;

7. understreger, at 2014-budgettet bør støtte foranstaltninger, som fremmer iværksætteri 
inden for mikrovirksomheder og smv'er, herunder social iværksætteri, innovative 
sociale virksomheder og selvstændig erhvervsvirksomhed, samt letter adgangen til 
finansiering gennem den særlige akse for socialt iværksætteri inden for rammerne af 
programmet for social udvikling og innovation;

8. understreger, at 2014-budgettet bør fremme et højt niveau af arbejdstagerbeskyttelse og 
forebyggelse af risici i hele Unionen samt bidrage til at tackle de nye udfordringer i 
forbindelse med sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen, som er opstået som følge 
af den økonomiske og finansielle krise.


