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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. rámutat, hogy a 142,01 milliárd euró kötelezettségvállalási előirányzatot és 135,9 milliárd 
euró kifizetési előirányzatot tartalmazó 2014-es költségvetés 6%-kal alacsonyabb a 2013. 
évi költségvetésnél; ugyanakkor üdvözli, hogy a csökkentések ellenére a versenyképesség, 
növekedés és foglalkoztatás területén 3,3%-kal növekedtek a kötelezettségvállalási 
előirányzatok;

2. üdvözli, hogy a többéves pénzügyi keretben az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre 
rendelkezésre álló pénzösszeget az ifjúsági munkanélküliséggel szembeni fellépés 
érdekében előreütemezik az első két évre; ezért felhívja a tagállamokat, hogy hatékonyan 
és gyorsan használják fel az ezen eszközre rendelkezésre álló forrásokat, és 
bürokráciamentes programokat vár a tagállamoktól az ifjúsági munkanélküliség 
mihamarabbi leküzdése érdekében;

3. üdvözli, hogy az EGAA költségvetési sora kifizetési előirányzatokat is tartalmaz; 
ugyanakkor csalódottságának ad hangot a többéves pénzügyi keretről szóló 
megállapodásban ezen alap tekintetében megállapított éves felső határ miatt, és ismételten 
kéri az éves felső határ 500 millió euróra történő emelését, tekintettel arra, hogy ezen 
összeg egy részét az ifjúsági munkanélküliséggel szembeni fellépésre különítik el;

4. a magasba szökő ifjúsági munkanélküliségre tekintettel rámutat arra, hogy új 
előirányzatokra van szükség a „Mozgásban az ifjúság ” előkészítő intézkedés számára;

5. rámutat arra, hogy magasabb kötelezettségvállalási előirányzatokra van szükség a migráns 
és kiküldött munkavállalóknak „A kiküldött és migráns munkavállalók számára 
létrehozandó tájékoztató központok” előkészítő intézkedés révén történő támogatása, 
valamint a munkavállalók részvénytulajdonosi rendszereinek előmozdítását célzó 
intézkedéseknek „A munkavállalói tulajdon és részvétel előmozdítása” kísérleti projekt 
révén történő erősítése érdekében;

6. kísérleti projekt elindítását javasolja a munkanélküli-ellátás európai rendszerének 
megvalósítására és hozzáadott értékére vonatkozóan, amely rendszer a gazdasági és 
monetáris unió szociális dimenziójának kulcselemévé válhat;

7. javasolja a társadalmi konvergencia és kohézió javítását egy szociális védjegyre irányuló 
kísérleti projekten és egy hátrányos megkülönböztetést vizsgáló testület létrehozására 
irányuló kísérleti projekten, valamint a fogyatékossággal élő személyek jogait védő és 
előmozdító nem kormányzati szervek hálózatának kialakításán keresztül;

8. fokozott támogatást sürget a társadalmi változás és innováció programjának EURES 
területe számára annak érdekében, hogy a munkanélküli fiatalok könnyebben 
hozzáférhessenek a más országokban rendelkezésre álló betöltetlen állásokhoz;

9. hangsúlyozza, hogy fokozott pénzügyi támogatást kell nyújtani a társadalmi változás és 
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innováció programján belüli mikrofinanszírozási program és az európai vállalkozások, 
különösen a kis- és középvállalkozások számára, hogy képesek legyenek növekedést 
generálni, és ezáltal növelni az új munkahelyek számát;

10. a szegénységben élők arányának emelkedésére tekintettel kéri a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai segítségnyújtási alapnak, valamint az Európai Szociális 
Alap szegénységgel és társadalmi kirekesztéssel szembeni küzdelmet célzó részének 
intenzívebbé tételét és fokozottabb pénzügyi támogatását.


