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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού του 2014, με 142,01 δισ. ευρώ σε πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων και 135,9 δισ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών, είναι χαμηλότερο 
από τον προϋπολογισμό του 2013 κατά 6%· εκφράζει, ωστόσο, την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι, παρά τις περικοπές, οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στον τομέα της 
ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης αυξήθηκαν κατά 3,3%·

2. χαιρετίζει το γεγονός ότι η διαθέσιμη χρηματοδότηση στο ΠΔΠ για την Πρωτοβουλία για 
την απασχόληση των νέων θα συγκεντρωθεί στα δύο πρώτα χρόνια προκειμένου να 
καταπολεμηθεί η ανεργία των νέων· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν 
για την αποτελεσματική και ταχεία απορρόφηση της διαθέσιμης χρηματοδότησης για το 
μέσο αυτό και αναμένει ότι τα κράτη μέλη θα θεσπίσουν το συντομότερο μη 
γραφειοκρατικά προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων· 

3. χαιρετίζει το γεγονός ότι το κονδύλιο του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ περιλαμβάνει 
πιστώσεις πληρωμών· εκφράζει, ωστόσο, την απογοήτευσή του για το ετήσιο ανώτατο 
όριο που διατίθεται στο Ταμείο αυτό στη συμφωνία για το ΠΔΠ και επαναλαμβάνει το 
αίτημά του για αύξηση του ετήσιου ανώτατου ορίου των 500 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι 
μέρος του ποσού αυτού θα διατεθεί για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·

4. υπογραμμίζει, απέναντι στη ραγδαία αύξηση της ανεργίας των νέων, την ανάγκη για νέες 
πιστώσεις για την προπαρασκευαστική δράση «Νεολαία σε κίνηση»·

5. τονίζει την ανάγκη για αυξημένες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη στήριξη των 
διακινούμενων και των αποσπασμένων εργαζομένων μέσω της προπαρασκευαστικής 
δράσης «Κέντρα πληροφόρησης για τους αποσπασμένους και διακινούμενους 
εργαζομένους» και για την ενίσχυση των μέτρων που αποσκοπούν στην προώθηση της 
κατοχής μετοχών από εργαζομένους μέσω του δοκιμαστικού σχεδίου για την ανάληψη 
ιδίας ευθύνης και τη συμμετοχή των εργαζομένων·

6. προτείνει τη δρομολόγηση δοκιμαστικού σχεδίου σχετικά με τη σκοπιμότητα και την 
προστιθέμενη αξία ενός ευρωπαϊκού συστήματος επιδομάτων ανεργίας, το οποίο θα 
μπορούσε να αποτελέσει βασική συνιστώσα της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ·

7. προτείνει βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και της σύγκλισης μέσω ενός δοκιμαστικού 
σχεδίου για το κοινωνικό σήμα και ενός δοκιμαστικού σχεδίου για έναν μηχανισμό 
εποπτείας με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων και της ανάπτυξης ενός δικτύου 
ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται για τη διασφάλιση και την προώθηση των δικαιωμάτων 
των ατόμων με αναπηρία·

8. ζητεί ενισχυμένη υποστήριξη για τον άξονα EURES του Προγράμματος για Κοινωνική 
Αλλαγή και Καινοτομία (PSCI), προκειμένου να παρέχεται στους άνεργους νέους 
ευκολότερη πρόσβαση στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε άλλες χώρες·
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9. τονίζει την ανάγκη αυξημένης χρηματοδοτικής υποστήριξης για το πρόγραμμα 
μικροχρηματοδοτήσεων που θεσπίστηκε στο πλαίσιο του PSCI και για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να 
δημιουργήσουν ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, να τονωθεί η δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας· 

10. ζητεί, με δεδομένο τα υψηλά ποσοστά φτώχειας, εντατική προσφυγή και μεγαλύτερη 
οικονομική ενίσχυση για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους και για το 
μέρος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού.


