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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka izaugsme ir ļoti būtiska, lai radītu vairāk darbvietu un palielinātu 
labklājību, un ka struktūrfondu līdzekļi ir efektīvāk jāvirza uz izaugsmes veicināšanu 
un ir jāpaātrina saistību apropriāciju izmaksa;

2. mudina Komisiju ātri rīkoties, lai atvieglotu Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmas īstenošanu nolūkā veicināt atbalstošu aktīvo darba tirgus politiku un 
dažādu nodarbinātības politikas virzienu pareizu apvienojumu, lai uzlabotu rādītājus, 
kas raksturo reintegrāciju darba tirgū, it īpaši ilgstošo bezdarbnieku reintegrāciju;

3. aicina Komisiju atvieglot Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas ātru īstenošanu un 
pilnībā izmantot sagatavošanas darbības „Tava pirmā EURES darbavieta” potenciālu, 
lai veicinātu mobilitāti, un sagatavošanas darbības „Jauniešiem paredzēti aktivizēšanas 
pasākumi, ar kuriem īsteno iniciatīvu “Jaunatne kustībā”” potenciālu, lai varētu sākt 
darboties Jaunatnes garantijas shēma;

4. uzskata, ka no ES budžeta ir jāatbalsta profesionālās apmācības un kvalifikācijas 
iegūšanas pasākumi;

5. mudina Komisiju nodrošināt pietiekamas maksājumu apropriācijas Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fondam paredzētajā budžeta pozīcijā;

6. prasa nodrošināt stabilas un paātrinātas saistību un maksājumu apropriācijas Eiropas 
Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fondam, lai cīnītos pret galēju nabadzību;

7. uzsver, ka no 2014. gada budžeta ir jāatbalsta pasākumi, ar kuriem veicina 
uzņēmējdarbību mikrouzņēmumos un mazos un vidējos uzņēmumos, tostarp sociālo 
uzņēmējdarbību un inovatīvus sociālos uzņēmumus un pašnodarbinātību, kā arī ir 
jāatvieglo finansējuma pieejamība, izmantojot Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmas sociālās uzņēmējdarbības virzienu;

8. uzsver, ka 2014. gada budžeta līdzekļi ir jāizmanto, lai veicinātu strādājošo augsta 
līmeņa aizsardzību un kultūras mantojuma saglabāšanu visā ES un lai palīdzētu risināt 
jaunus ekonomiskās un finanšu krīzes radītus problēmjautājumus veselības un darba 
drošības jomā.


