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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat de ontwerpbegroting 2014, met daarop EUR 142,01 miljard aan 
vastleggingskredieten en EUR 135,9 miljard aan betalingskredieten, 6% lager is dan de 
begroting 2013; is daarentegen verheugd over het feit dat de vastleggingskredieten voor 
concurrentievermogen ondanks deze verlaging 3,3% hoger zijn;

2. is er tevreden over dat de middelen die in het MFK voor het initiatief Youth Employment, 
voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid, beschikbaar zijn naar de eerste twee jaar 
naar voren worden gehaald; dringt er in dit verband bij de lidstaten op aan de voor dit 
instrument beschikbare financiële middelen op doeltreffende wijze en zonder dralen in te 
zetten, en verwacht van hen dat zij op zo kort mogelijke termijn niet-bureaucratische 
programma’s ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid presenteren;

3. stelt met tevredenheid vast dat de EFG-begrotingslijn ook betalingskredieten omvat; 
betreurt evenwel het feit dat in het MFK-akkoord een jaarlijks plafond voor dit Fonds is 
opgenomen, en herhaalt zijn verzoek om dit jaarlijkse plafond op te trekken tot EUR 500 
miljoen, aangezien een deel van dit bedrag voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid 
zal worden gebruikt;

4. onderstreept, gezien de snel oplopende jeugdwerkloosheid, de noodzaak van nieuwe 
kredieten voor de voorbereidende actie “Youth on the Move”;

5. onderstreept de noodzaak van meer kredieten voor ondersteuning van migrerende en 
gedetacheerde werknemers middels de voorbereidende actie “Information centres for 
posted and migrant workers”, en voor maatregelen ter bevordering van de regeling voor 
aandeelhouderschap van werknemers middels het proefproject inzake 
werknemerseigendom en -participatie;

6. stelt voor een proefproject te starten over de haalbaarheid en toegevoegde waarde van een 
Europese regeling voor een werkloosheidsuitkering, als een sleutelonderdeel van de 
sociale dimensie van de EMU;

7. stelt voor de sociale convergentie en cohesie te vergroten middels een proefproject inzake 
de sociale markt en een proefproject inzake een anti-discriminatiewaarnemingscentrum, 
en te werken aan de ontwikkeling van een netwerk van ngo’s voor het waarborgen en 
bevorderen van de rechten van mensen met een handicap;

8. dringt aan op meer steun voor de EURES-maatregelen binnen het PSCI, teneinde de 
toegang van werkloze jongeren tot banen in andere landen te vergemakkelijken;

9. onderstreept het belang van aanvullende financiële middelen voor het 
microfinancieringsprogramma van het PSCI en Europese ondernemingen, met name 
kleine en middelgrote ondernemingen, teneinde hen in staat te stellen groei te creëren en, 
in het verlengde daarvan, nieuwe werkgelegenheid te scheppen;
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10. vindt, tegen de achtergrond van de toenemende armoede, dat meer financiële middelen 
moeten worden vrijgemaakt voor het fonds voor hulp aan de meest kwetsbare personen en 
voor het deel van het Europees Sociaal Fonds dat wordt ingezet voor het bestrijden van 
armoede en sociale uitsluiting.


