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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka 2014. gada budžeta projekts, kurā iekļauts EUR 142,01 miljards saistību 
apropriācijās un EUR 135,9 miljardi maksājumu apropriācijās, ir par 6 % mazāks nekā 
2013. gada budžets; tomēr atzinīgi vērtē to, ka, neraugoties uz samazinājumiem, saistības 
konkurētspējas, izaugsmes un nodarbinātības jomā ir palielinājušās par 3,3 %;

2. atzinīgi vērtē to, ka Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai DFS pieejamais finansējums tiks 
īpaši koncentrēts pirmajos divos gados, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu; tādēļ aicina 
dalībvalstis efektīvi un ātri apgūt šim instrumentam pieejamo finansējumu un sagaida, ka 
dalībvalstis pēc iespējas drīzāk izstrādās birokrātiski neapgrūtinātas programmas cīņai pret 
jauniešu bezdarbu;

3. atzinīgi vērtē to, ka EGF budžeta pozīcijā ir iekļautas maksājumu apropriācijas; tomēr 
pauž nožēlu par maksimālo apjomu, ko šim fondam paredz vienošanās par DFS, un 
atkārtoti prasa palielināt ikgadējo maksimālo apjomu līdz EUR 500 miljoniem, ņemot 
vērā to, ka daļu šīs summas piešķirs cīņai pret jauniešu bezdarbu;

4. uzsver — ņemot vērā aizvien pieaugošo jauniešu bezdarbu — jaunu apropriāciju 
nepieciešamību sagatavošanas darbībai „Jaunatne kustībā”;

5. uzsver nepieciešamību palielināt saistību apropriācijas, lai sniegtu atbalstu migrantiem un 
norīkotiem darbiniekiem ar sagatavošanas darbības „Informācijas centri darbā norīkotiem 
darbiniekiem un migrējošiem darba ņēmējiem” starpniecību, un veicināt pasākumus, lai 
sekmētu darbinieku līdzdalību pamatkapitālā, izmantojot izmēģinājuma projektu par 
darbinieku īpašumtiesībām un līdzdalību;

6. ierosina sākt izmēģinājuma projektu par Eiropas bezdarbnieku pabalsta sistēmas 
iespējamību un pievienoto vērtību, jo tā varētu kļūt par EMS sociālās dimensijas svarīgu 
elementu;

7. ierosina uzlabot sociālo konverģenci un kohēziju, izmantojot izmēģinājuma projektu par 
sociālā standarta zīmi un izmēģinājuma projektu par diskriminācijas novēršanas 
uzraudzību un tādu NVO tīkla izveidi, kuras aizsargā un stiprina cilvēku ar invaliditāti 
tiesības;

8. prasa lielāku atbalstu Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programmas (PSCI) EURES
virzienam, lai nodrošinātu jauniešiem bezdarbniekiem vieglāku piekļuvi brīvām 
darbvietām citās valstīs;

9. uzsver, ka PSCI Mikrofinansēšanas programmai un Eiropas uzņēmumiem ir vajadzīgs 
lielāks finansiālais atbalsts, it īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai tiem būtu 
iespēja veicināt izaugsmi un tādējādi radīt vairāk jaunu darbvietu;

10. prasa — ņemot vērā pieaugošo nabadzības līmeni — aktīvāk sniegt lielāku finansiālo 
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atbalstu Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fondam un tai Eiropas Sociālā fonda 
daļai, kura paredzēta cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību.


