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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert eraan dat groei een noodzakelijke voorwaarde is voor meer banen en 
toenemende welvaart en dat de structuurfondsen efficiënter moeten worden ingezet om de 
groei te bevorderen en betalingen van vastleggingen sneller laten verlopen;   

2. vraagt de Commissie met klem om snel maatregelen te nemen teneinde de uitvoering van 
het programma voor maatschappelijke verandering en innovatie (PSCI) te 
vergemakkelijken, met als doel een ondersteunend actief arbeidsmarktbeleid en een goede 
beleidsmix op het gebied van werkgelegenheid te bevorderen om de terugkeer naar de 
arbeidsmarkt, voornamelijk voor langdurig werklozen, te vergemakkelijken;  

3. verzoekt de Commissie om de snelle uitvoering van het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief te vergemakkelijken en alle mogelijkheden die de 
actie "Je eerste EURES-baan" biedt te benutten teneinde de mobiliteit te bevorderen, 
evenals die van de voorbereidende actie "Activeringsmaatregelen voor jongeren —
Implementatie van het initiatief "Jeugd in beweging"" teneinde 
jongerengarantieregelingen in te voeren; 

4. is van mening dat er een deel van de EU-begroting moet worden besteed aan maatregelen 
op het gebied van beroepsopleiding en beroepskwalificaties;

5. dringt er bij de Commissie op aan om ervoor te zorgen dat er voldoende 
betalingskredieten worden opgenomen in de begrotingslijn van het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering;

6. pleit voor betrouwbare en versnelde vastleggings- en betalingskredieten ten behoeve van 
het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen om extreme armoede te 
bestrijden;

7. onderstreept dat er een deel van de begroting voor 2014 moet worden ingezet om 
maatregelen te ondersteunen ter bevordering van ondernemerschap in kleine, middelgrote 
en micro-ondernemingen, met inbegrip van sociaal ondernemerschap, innovatieve sociale 
ondernemingen en zelfstandig ondernemerschap, en om via de pijler "sociaal 
ondernemerschap" van het PSCI een betere toegang tot financiering te bieden;

8. benadrukt dat de begroting voor 2014 moet worden ingezet om een hoog preventie- en 
beschermingsniveau voor werknemers te garanderen en het hoofd te bieden aan de nieuwe 
uitdagingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk die de economische 
en financiële crisis met zich mee heeft gebracht.


