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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že rast je kľúčom k väčšej zamestnanosti a prosperite a že je potrebné 
efektívnejšie smerovať štrukturálne fondy na podporu rastu a zrýchliť uhrádzanie 
záväzkov;

2. naliehavo vyzýva Komisiu, aby urýchlene konala s cieľom uľahčiť vykonávanie PSCI 
na presadzovanie podporných aktívnych politík na trhu práce a vhodnej kombinácie 
politík v oblasti zamestnanosti s cieľom zvýšiť miery prechodu späť do zamestnania 
najmä pre dlhodobo nezamestnaných;

3. vyzýva Komisiu, aby uľahčila rýchle vykonávanie iniciatívy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí a využila celý potenciál iniciatívy Tvoje prvé pracovné 
miesto EURES na podporu mobility a potenciál prípravnej akcie Aktivačné opatrenia 
zamerané na mladých ľudí – implementácia iniciatívy Mládež v pohybe na uvedenie 
systému záruk pre mladých do praxe;

4. zastáva názor, že rozpočet EÚ by mal podporovať opatrenia v oblasti odbornej 
prípravy a odbornej kvalifikácie;

5. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dostatočné platobné rozpočtové 
prostriedky v rozpočtovom riadku pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii;

6. žiada o urýchlené poskytnutie náležitých viazaných a platobných rozpočtových 
prostriedkov pre Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby s cieľom bojovať 
proti extrémnej chudobe;

7. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by mal podporovať opatrenia na podporu 
podnikania v mikropodnikoch, malých a stredných podnikoch vrátane sociálneho 
podnikania a inovatívnych sociálnych podnikov a samozamestnávania a tiež 
uľahčovať prístup k financovaniu prostredníctvom osi PSCI pre sociálne podnikanie;

8. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by mal podporovať vysokú úroveň ochrany 
pracovníkov a kultúru prevencie v celej EÚ a mal by prispievať k riešeniu nových 
výziev pre zdravie a bezpečnosť pri práci, ktoré vyplývajú z hospodárskej a finančnej 
krízy.


