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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad 2014 m. biudžeto projekte numatyta 142,02 mlrd. EUR įsipareigojimų 
asignavimų ir 135,9 mlrd. EUR mokėjimų asignavimų, taigi 2014 m, biudžetas yra 6 proc. 
mažesnis, palyginti su 2013 m.; vis dėlto, nepaisant sumažinimų, pritaria tam, kad 
įsipareigojimai konkurencingumo, augimo ir užimtumo srityse išaugo 3,3 proc.;

2. džiaugiasi, kad didelę dalį lėšų, skirtų jaunimo užimtumo iniciatyvai pagal naują DFP, bus 
galima panaudoti per pirmuosius dvejus metus, siekiant kovoti su jaunimo nedarbu; todėl 
ragina valstybes nares veiksmingai ir sparčiai panaudoti šiai priemonei skirtas lėšas ir 
tikisi, kad valstybės narės nedelsdamos parengs nebiurokratines kovos su jaunimo nedarbu 
programas;

3. džiaugiasi, kad EGF skirtoje biudžeto eilutėje įrašyti mokėjimų asignavimai; vis dėlto yra 
nepatenkintas metine viršutine riba, numatyta šiam fondui pagal DFP susitarimą, ir 
pakartoja savo reikalavimą padidinti metinę viršutinę ribą iki 500 mln. EUR, su sąlyga, 
kad dalis šios sumos bus skirta kovai su jaunimo nedarbu;

4. atsižvelgdamas į didėjantį jaunimo nedarbą pabrėžia, kad reikia naujų asignavimų 
parengiamiesiems veiksmams „Judus jaunimas“ finansuoti;

5. pabrėžia, kad reikia padidinti įsipareigojimus siekiant remti migrantus ir komandiruotus 
darbuotojus taikant parengiamuosius veiksmus „Komandiruotiems darbuotojams ir 
darbuotojams migrantams skirti informavimo centrai“ ir sustiprinti priemones, kuriomis 
siekiama skatinti akcijų turinčių darbuotojų sistemas vykdant bandomąjį projektą 
darbuotojų dalyvavimo įmonių valdyme srityje;

6. siūlo pradėti įgyvendinti bandomąjį projektą siekiant išsiaiškinti Europos bedarbio pašalpų 
sistemos perspektyvumą ir papildomą vertę, ši sistema galėtų taptų svarbiausiu 
ekonominės ir pinigų sąjungos socialinės dimensijos komponentu;

7. siūlo padidinti socialinę konvergenciją ir sanglaudą įgyvendinant bandomąjį projektą 
„Socialinis ženklas“ ir bandomąjį projektą dėl kovos su diskriminacija stebėsenos, taip pat 
plėtojant NVO, saugančių ir skatinančių žmonių su negalia teises, tinklus;

8. reikalauja labiau remti Socialinių pokyčių ir inovacijų programos (angl. PSCI) EURES 
kryptį siekiant sudaryti geresnes sąlygas darbo neturinčiam jaunimui įsidarbinti laisvose 
darbo vietose kitose šalyse;

9. pabrėžia, kad reikia padidinti finansinę paramą mikrofinansų programai, vykdomai pagal 
Socialinių pokyčių ir inovacijų programą, ir Europos įmonėms, ypač mažoms ir vidutinio 
dydžio įmonėms, kad galima būtų suteikti joms galimybę sukurti ekonomikos augimą ir 
taip paskatinti naujų darbo vietų kūrimą;

10. atsižvelgdamas į padidėjusį skurdo lygį, reikalauja sustiprinti ir padidinti finansinę paramą 



PE514.863v01-00 4/4 PA\942637LT.doc

LT

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondui ir Europos socialiniam fondui 
tokiu mastu, kokiu iš šių fondų teikiama parama kovai su skurdu ir socialine atskirtimi.


