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FORSLAG
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:
1. understreger, at budgetforslaget for 2014 med 142,01 mia. EUR i forpligtelsesbevillinger
og 135,9 mia. EUR i betalingsbevillinger er 6 % lavere end 2013-budgettet; glæder sig
imidlertid over, at forpligtelsesbevillingerne på området for konkurrenceevne, vækst og
beskæftigelse er blevet forhøjet med 3,3 % til trods for nedskæringerne;
2. bifalder, at de disponible midler, som i den flerårige finansielle ramme er afsat til
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, vil blive fremrykket i de første to år med henblik på at
bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden; opfordrer derfor medlemsstaterne til at optage de
disponible midler til dette instrument hurtigt og på effektiv vis og forventer af
medlemsstaterne, at de hurtigst muligt indfører ubureaukratiske programmer til
bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden;
3. glæder sig over, at budgetposten for EGF omfatter betalingsbevillinger; er imidlertid
skuffet over det årlige loft, som er blevet tildelt denne fond i FFR-aftalen, og gentager sit
krav om at forhøje det årlige loft til 500 mio. EUR, i betragtning af at en del af dette beløb
vil blive anvendt til at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden;
4. understreger behovet for, at den forberedende foranstaltning "unge på vej" tildeles nye
bevillinger med henblik på at muliggøre en hurtig reaktion på
ungdomsarbejdsløshedsproblemet;
5. understreger behovet for øgede bevillinger til støtte for udstationerede og vandrende
arbejdstagere gennem den forberedende foranstaltning "informationscentre til
udstationerede og vandrende arbejdstagere" og med henblik på at forbedre
foranstaltninger til fremme af medejerskabsordninger gennem pilotprojektet om "fremme
af medarbejderejerskab og medarbejderdeltagelse";
6. foreslår iværksættelse af et pilotprojekt om gennemførligheden og merværdien af en
europæisk arbejdsløshedsforsikringsordning, som vil kunne blive en vigtig del af
ØMU'ens sociale dimension;
7. foreslår at forbedre den sociale konvergens og samhørighed gennem iværksættelse af et
pilotprojekt om "socialt mærke" og af et pilotprojekt vedrørende et "overvågningsorgan
for antidiskrimination" samt gennem udvikling af et netværk af ngo'er, som skal beskytte
og fremme handicappedes rettigheder;
8. kræver øget støtte til Eures-aksen inden for programmet for social udvikling og innovation
(PSCI) med henblik på at lette adgangen til ledige job i andre lande for arbejdsløse unge;
9. understreger behovet for øget finansiel støtte til mikrofinansieringsprogrammet inden for
PSCI og europæiske virksomheder, navnlig små- og mellemstore virksomheder, med
henblik på at gøre det muligt for dem at skabe vækst og dermed øge antallet af ledige
stillinger;
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10. kræver for så vidt angår den øgede fattigdom intensivering af og mere finansiel støtte til
Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede og til den gren af Den
Europæiske Socialfond, som beskæftiger sig med udryddelsen af fattigdom og social
udstødelse.
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