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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påminner om att tillväxt är en grundläggande förutsättning för fler 
arbetstillfällen och ökat välstånd, och att det är nödvändigt att mer effektivt rikta in 
strukturfondernas anslag på att främja tillväxt samt att snabba på betalningarna för 
åtaganden.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att agera snabbt för att underlätta 
genomförandet av programmet för social förändring och social innovation för att främja 
stödjande aktiva arbetsmarknadsåtgärder och en god kombination av olika typer av 
arbetsmarknadspolitik i syfte att öka antalet arbetslösa som får anställning, särskilt när det 
gäller långtidsarbetslösa.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underlätta ett snabbt genomförande av 
sysselsättningsinitiativet för unga och att till fullo utnyttja ”Ditt första Eures-jobb” för att 
främja rörlighet, liksom den förberedande åtgärden ”Aktiveringsåtgärder för unga 
människor – genomförande av initiativet Unga på väg” för att ta i bruk 
ungdomsgarantisystemen.

4. Europaparlamentet anser att EU-budgeten bör stödja yrkesutbildnings- och 
yrkeskvalifikationsåtgärder.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa tillräckligt stora 
betalningsbemyndiganden för budgetposten för Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter.

6. Europaparlamentet efterlyser solida och snabba åtagande- och betalningsbemyndiganden 
för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt.

7. Europaparlamentet understryker att 2014 års budget bör stödja åtgärder som främjar 
företagande i mikroföretag och i små och medelstora företag, inbegripet socialt 
företagande och innovativa sociala företag och egenföretagande, samt underlätta 
tillgången till finansiering via programdelen ”socialt företagande” i programmet för 
social förändring och social innovation.

8. Europaparlamentet understryker att 2014 års budget bör främja en företagskultur präglad 
av en hög nivå på arbetarskyddet och en förebyggande kultur på arbetsmiljöområdet i 
hela EU och bidra till att hantera de nya utmaningar för hälsa och säkerhet i arbetet som 
följer av den ekonomiska och finansiella krisen.


