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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază că proiectul de buget 2014, care prevede credite de angajament în valoare de 
142,01 miliarde de euro și credite de plată în valoare de 135,9 miliarde de euro, este cu 
6% mai mic decât bugetul 2013; salută totuși faptul că, în pofida reducerilor, nivelul 
creditelor de angajament din domeniul competitivității, creșterii economice și ocupării 
forței de muncă a crescut cu 3,3%;

2. salută faptul că fondurile disponibile în CFM pentru Inițiativa privind ocuparea forței de 
muncă în rândul tinerilor vor fi concentrate în primii 2 ani pentru a combate șomajul în 
rândul tinerilor; solicită, prin urmare, statelor membre să absoarbă eficient și rapid 
fondurile disponibile pentru acest instrument și așteaptă din partea statelor membre 
programe nebirocratice de combatere a șomajului în rândul tinerilor, cât mai curând 
posibil;

3. salută faptul că linia bugetară aferentă FEG include credite de plată; își exprimă totuși 
dezamăgirea în legătură cu plafonul anual alocat acestui fond în acordul privind CFM și 
își reiterează solicitarea de a majora plafonul anual până la 500 de milioane de euro, dat 
fiind faptul că o parte din această sumă va fi alocată combaterii șomajului în rândul 
tinerilor;

4. subliniază, având în vedere creșterea abruptă a șomajului în rândul tinerilor, necesitatea 
unor noi credite pentru acțiunea pregătitoare „Tineretul în mișcare”;

5. subliniază necesitatea de a majora nivelul creditelor de angajament destinate susținerii 
lucrătorilor migranți și a celor detașați prin intermediul acțiunii pregătitoare „Centre de 
informare pentru lucrătorii detașați și lucrătorii migranți” și de a consolida măsurile de 
promovare a participării angajaților la capital prin intermediul proiectului-pilot aferent;

6. propune lansarea unui proiect-pilot privind fezabilitatea și valoarea adăugată a unui sistem 
european de alocații de șomaj, care ar putea deveni o componentă esențială a dimensiunii 
sociale a UEM;

7. propune îmbunătățirea convergenței și coeziunii sociale printr-un proiect-pilot privind 
eticheta socială și un proiect-pilot privind o autoritate de supraveghere în domeniul 
combaterii discriminării, precum și prin dezvoltarea unei rețele de ONG-uri care să vizeze 
protejarea și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

8. solicită să se acorde un sprijin sporit pentru axa EURES din cadrul PSCI, cu scopul de a 
facilita accesul tinerilor șomeri la locurile de muncă disponibile în alte țări;

9. subliniază necesitatea de a crește sprijinul financiar pentru programul de microfinanțare 
din cadrul PSCI și pentru întreprinderile europene, în special pentru întreprinderile mici și 
mijlocii, pentru a le oferi posibilitatea de a genera creștere economică și de a crea astfel 
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noi locuri de muncă;

10. solicită, având în vedere ratele mai mari ale sărăciei, un sprijin financiar intensificat și 
crescut pentru Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane și pentru 
partea Fondului social european care se referă la combaterea sărăciei și a excluziunii 
sociale.


