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PRIJEDLOZI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u 
prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1. ističe da je Nacrt proračuna 2014. sa 142,01 milijardi EUR za obveze i 
135,9 milijardi EUR za plaćanja za 6 % niži od proračuna 2013.; međutim, pozdravlja što 
je unatoč rezova preuzimanje obveza na područjima konkurentnosti, rasta i zapošljavanja 
poraslo za 3,3 %;

2. pozdravlja činjenicu što će dostupna sredstva u VFO-u za Inicijativu za zapošljavanje 
mladih biti brže iskorištena u prve dvije godine radi borbe protiv nezaposlenosti mladih; 
stoga poziva države članice da učinkovito i brzo iskoriste dostupna sredstva za ovaj 
instrument i od država članica što prije očekuje nebirokratske programe za borbu protiv 
nezaposlenosti mladih;

3. pozdravlja činjenicu što proračunska linija Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji 
obuhvaća odobrena sredstva za plaćanja; međutim, razočaran je godišnjom gornjom 
granicom koja je dodijeljena ovom fondu sporazumom o VFO-u i ponavlja svoj zahtjev za 
povećanjem godišnje gornje granice na 500 milijuna EUR, pod uvjetom da se dio tog 
iznosa dodijeli borbi protiv nezaposlenosti mladih;

4. u pogledu brzo rastuće nezaposlenosti mladih ističe potrebu za novim odobrenim 
sredstvima za pripremno djelovanje „Mladi u pokretu”;

5. ističe potrebu za povećanim opredjeljenjem potpori migrantima i upućenim radnicima 
pomoću pripremnog djelovanja „Informacijski centri za upućene radnike i radnike 
migrante” i za unapređenje mjera kojima se promiču sustavi radničkog dioničarstva 
pomoću pilot-projekta o suvlasništvu i sudjelovanju zaposlenika; 

6. predlaže pokretanje pilot-projekta o izvedivosti i dodanoj vrijednosti europskog sustava 
naknada za nezaposlene koji bi mogao postati ključna sastavnica socijalne dimenzije 
EMU-a;

7. predlaže unapređenje socijalne konvergencije i kohezije pilot-projektom „socijalne 
oznake” i pilot-projektom službe za suzbijanje diskriminacije i razvojne mreže nevladinih 
organizacija koje čuvaju i promiču prava osoba s invaliditetom ;

8. zahtijeva pojačanu potporu potprogramu EURES PSCI-ja kako bi se nezaposlenim 
mladima omogućio jednostavniji pristup slobodnim radnim mjestima u drugim zemljama;

9. ističe potrebu za povećanom financijskom potporom za program mikrofinanciranja u 
okviru PSCI-ja i za europska trgovačka društva, posebno za mala i srednja poduzeća, kako 
bi im se pružila mogućnost da stvaraju rast i na taj način povećaju stvaranje novih radnih 
mjesta;

10. u pogledu povećanih stopa siromaštva zahtijeva jačanje i više financijske potpore za Fond 
za europsku pomoć za najugroženije i za dio Europskog socijalnog fonda koji se odnosi na 
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borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti.


