
PA\931171LT.doc PE507.998v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

2013/2017(BUD)

27.3.2013

NUOMONĖS PROJEKTAS
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto

pateiktas Biudžeto komitetui

dėl 2014 m. biudžeto. Įgaliojimai, susiję su trišaliu susitikimu
(2013/2017(BUD))

Nuomonės referentas: Csaba Őry



PE507.998v01-00 2/3 PA\931171LT.doc

LT

PA_NonLeg



PA\931171LT.doc 3/3 PE507.998v01-00

LT

PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad augimas yra svarbus norint sukurti daugiau darbo vietų ir padidinti 
gerovę ir kad būtina efektyviau nukreipti struktūrinius fondus augimo skatinimui ir 
mokėjimų įsipareigojimus paspartinimui;

2. ragina Komisiją imtis skubių veiksmų ir palengvinti socialinių pokyčių ir inovacijų 
programos įgyvendinimą, siekiant skatinti palaikančios aktyvios darbo rinkos ir 
pažangios darbo rinkos politikų rinkinį siekiant pagerinti grįžimo į darbą rodiklius, 
ypač ilgalaikių bedarbių;

3. ragina Komisiją palengvinti jaunimo užimtumo iniciatyvos greitą įgyvendinimą ir 
išnaudoti visą „Tavo pirmasis EURES darbas (angl. Your first EURES Job)“ 
programos potencialą skatinant mobilumą ir parengiamuosius veiksmus „Jaunimui 
skirtos aktyvumą skatinančios priemonės – iniciatyvos „Judus jaunimas“ 
įgyvendinimui pradedant taikyti iniciatyvą „Jaunimo garantijos“;

4. laikosi nuomonės, kad ES biudžetas turėtų remti profesinį mokymą ir profesinės 
kvalifikacijos priemones;

5. ragina Komisiją Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo biudžeto 
eilutėje užtikrinti pakankamai mokėjimų asignavimų;

6. ragina tvirtai ir greitai užtikrinti įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus Europos 
pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondui siekiant kovoti su didžiuliu 
skurdu;

7. pabrėžia, kad 2014 metų biudžete turėtų būti remiamos priemonės, skatinančios 
verslumą labai mažose, mažosiose ir vidutinėse įmonėse, tame tarpe socialinį 
verslumą ir novatoriškas socialines įmones bei savarankišką darbą; taip pat sudaryti 
geresnes sąlygas gauti finansavimą socialinio verslumo priemonėms iš socialinių 
pokyčių ir inovacijų programos;

8. pabrėžia, kad 2014 metų biudžete turėtų būti skatinama aukšto lygio darbuotojų 
apsaugos ir prevencijos kultūra visoje ES ir sprendžiami nauji sveikatos ir saugos 
darbe iššūkiai, atsiradę dėl ekonominės ir finansinės krizės.


