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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da je rast ključnega pomena za odpiranje novih delovnih mest in povečanje 
blaginje in da je strukturne sklade treba usmerjati bolj učinkovito, tako da se spodbuja 
rast in pospeši plačila prevzetih obveznosti;

2. poziva Komisijo, naj hitro ukrepa in olajša izvajanje Programa za socialne spremembe 
in inovacije, da spodbudi podporne aktivne politike trga dela in dobro kombinacijo 
politike tega trga in izboljša delež prehoda na stalno zaposlitev, zlasti v primeru 
dolgotrajno brezposelnih;

3. poziva Komisijo, naj olajša hitro izvajanje pobude za zaposlovanje mladih, in naj v 
celoti izkoristi možnosti ukrepa „tvoja prva zaposlitev EURES“, da spodbudi 
mobilnost, ter pripravljalnega ukrepa „Aktivacijski ukrepi za mlade – izvajanje 
pobude Mladi in mobilnost“, da se lahko začnejo izvajati programi „jamstva za 
mlade“;

4. meni, da bi moral proračun EU podpirati poklicno usposabljanje in strokovno 
usposobljenost;

5. poziva Komisijo, naj zagotovi zadostna sredstva za plačila v proračunski vrstici za 
Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji;

6. poziva k zanesljivi in pospešeni dodelitvi sredstev za prevzem obveznosti in sredstev 
za plačila za Evropski sklad za pomoč najbolj ogroženim, da se začne boj proti skrajni 
revščini;

7. poudarja, da bi moral proračun za leto 2014 podpirati ukrepe, ki spodbujajo 
podjetništvo v mikro, malih in srednjih podjetjih, vključno s socialnim podjetništvom 
in inovativnimi socialnimi podjetji ter samozaposlitvijo, in olajšati dostop do 
financiranja v okviru „socialnega podjetništva“ osi Programa za socialne spremembe 
in inovacije;

8. poudarja, da bi moral proračun za leto 2014 spodbujati visoko raven zaščite delavcev 
in kulturo preprečevanja v EU in pomagati pri obravnavi novih izzivov glede zdravja 
in varnosti pri delu, ki so nastali kot posledica gospodarske in finančne krize.


