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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. przypomina, że wzrost ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia zatrudnienia i 
dobrobytu i że konieczne jest bardziej wydajne kierowanie funduszy strukturalnych na 
rzecz promowania wzrostu i przyspieszenie płatności zobowiązań;

2. wzywa Komisję do podjęcia szybkich kroków ułatwiających wdrożenie Programu 
Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych w celu wsparcia strategii 
na rzecz aktywnego rynku pracy i dobrego zestawu strategii politycznych dotyczących 
zatrudnienia, aby poprawić wskaźniki powrotu do pracy, w szczególności w 
przypadku długotrwale bezrobotnych;

3. apeluje do Komisji o umożliwienie szybkiego wdrożenia Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych i do wykorzystania w pełni potencjału akcji „Twoja 
pierwsza praca z EURES-em” w celu wsparcia mobilności oraz działania 
przygotowawczego na rzecz „środków aktywizujących młodych ludzi – wdrażanie 
inicjatywy Mobilna młodzież” w celu uruchomienia gwarancji dla młodzieży; 

4. uważa, że budżet UE powinien wspierać szkolenia zawodowe i podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych;

5. domaga się, aby Komisja przewidziała wystarczające środki na płatności w pozycji 
budżetowej przeznaczonej na Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji;

6. domaga się pewnych i pozwalających na przyspieszone uruchomienie środków na 
zobowiązania i środków na płatności na rzecz Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym w celu zlikwidowania skrajnego ubóstwa;

7. podkreśla, że z budżetu na 2014 r. należy wspierać środki promujące 
przedsiębiorczość w mikroprzedsiębiorstwach oraz małych i średnich 
przedsiębiorstwach, w tym przedsiębiorczość społeczną i innowacyjne 
przedsiębiorstwa społeczne oraz samozatrudnienie, a także ułatwiać dostęp do 
finansowania w ramach części Programu Unii Europejskiej na rzecz przemian i 
innowacji społecznych poświęconej przedsiębiorczości społecznej;

8. podkreśla, że budżet na 2014 r. powinien wspierać ochronę pracowników na wysokim 
poziomie i kulturę zapobiegania zagrożeniom w całej UE oraz pomóc w sprostaniu 
nowym wyzwaniom w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w pracy wynikającym z 
kryzysu gospodarczego i finansowego.


