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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. reamintește că creșterea economică este esențială pentru mai multe locuri de muncă și 
sporirea prosperității și că este necesar ca fondurile structurale să fie direcționate mai 
eficient în vederea promovării creșterii și ca plățile de angajamente să fie accelerate;

2. îndeamnă Comisia să acționeze rapid pentru a facilita punerea în aplicare a PSCI cu 
scopul de a promova politici active de sprijin pe piața muncii și un mix adecvat de 
politici în domeniul muncii care să îmbunătățească ratele de reîncadrare profesională, 
în special pentru șomerii pe termen lung;

3. invită Comisia să faciliteze implementarea rapidă a Inițiativei privind ocuparea forței 
de muncă în rândul tinerilor și să utilizeze întregul potențial al acțiunii pregătitoare 
„Primul tău loc de muncă EURES” pentru a stimula mobilitatea, precum și pe cel al 
acțiunii pregătitoare „Măsuri de integrare activă destinate tinerilor - punerea în 
aplicare a inițiativei «Tineretul în mișcare»” pentru a pune în practică „garanțiile 
pentru tineret”;

4. este de părere că bugetul UE ar trebui să sprijine măsurile de formare și calificare 
profesională;

5. îndeamnă Comisia să asigure credite de plată suficiente la linia bugetară aferentă 
Fondului european de ajustare la globalizare;

6. solicită alocarea substanțială și accelerată de credite de angajament și de plată pentru 
Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane în vederea 
combaterii sărăciei extreme;

7. subliniază faptul că bugetul 2014 ar trebui să sprijine măsurile de promovare a 
antreprenoriatului în microîntreprinderi și în întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv a 
antreprenoriatului social, a întreprinderilor sociale inovatoare și a activității 
independente, și să faciliteze accesul la finanțare prin intermediul axei 
„antreprenoriatului social” din cadrul PSCI;

8. subliniază faptul că bugetul 2014 ar trebui să promoveze un nivel ridicat de protecție a 
lucrătorilor și de cultură preventivă în întreaga UE și să contribuie la abordarea noilor 
provocări pentru sănătate și siguranța la locul de muncă generate de criza economică și 
financiară.


