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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη αποτελεί κλειδί για περισσότερες θέσεις απασχόλησης και 
αυξημένη ευημερία και επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να προσανατολιστούν με 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τα διαρθρωτικά ταμεία προς την προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και την επιτάχυνση της καταβολής των υποχρεώσεων 

2. παροτρύνει την Επιτροπή να ενεργήσει χωρίς χρονοτριβή ώστε να διευκολύνει την 
εφαρμογή του Προγράμματος για Κοινωνική Αλλαγή και Καινοτομία (PSCI) για την 
προαγωγή ενός μείγματος υποστηρικτικών ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας 
και καλής εργασιακής πολιτικής προκειμένου να βελτιωθούν τα ποσοστά επανάκαμψης 
της απασχόλησης, ιδίως όσον αφορά τους μακροχρόνια ανέργους·

3. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την ταχεία εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την 
απασχόληση των νέων και να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει τόσο η 
δράση «Η πρώτη σου εργασία EURES» όσον αφορά την εδραίωση της κινητικότητας όσο 
και η προπαρασκευαστική δράση «Μέτρα ενεργοποίησης με στόχο τους νέους —
Υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε Κίνηση»» προκειμένου να τεθούν σε 
λειτουργία τα προγράμματα της «Εγγύησης για τη Νεολαία»·

4. συντάσσεται με την άποψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ οφείλει να στηρίξει μέτρα για 
την επαγγελματική κατάρτιση και για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων·

5. παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει επαρκείς πιστώσεις πληρωμών στην γραμμή του 
προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 

6. ζητεί εύρωστες και εσπευσμένες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών για 
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
έσχατη ένδεια·

7. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 2014 οφείλει να υποστηρίξει μέτρα προαγωγής της 
επιχειρηματικότητας υπέρ των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, 
εστιάζοντας μεταξύ άλλων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και στις καινοτόμες 
κοινωνικές επιχειρήσεις και στην αυτοαπασχόληση, καθώς και στην προσπάθεια να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους μέσω του άξονα κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας του PSCI·

8. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 2014 οφείλει να ενισχύσει μια υψηλού επιπέδου 
προστασία των εργαζομένων και ένα κλίμα πρόληψης σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και να 
συμβάλει στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στους τομείς της υγείας και της 
ασφάλειας στο χώρο της εργασίας που οφείλονται στην οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κρίση.


