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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že návrh rozpočtu na rok 2014 so 142,01 miliardy EUR v záväzkoch 
a 135,9 miliardy EUR v platbách je o 6 % nižší ako rozpočet na rok 2013; víta však, že aj 
napriek škrtom záväzky v oblasti konkurencieschopnosti, rastu a zamestnanosti vzrástli 
o 3,3 %;

2. víta skutočnosť, že prostriedky dostupné vo VFR pre iniciatívu na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí budú poskytnuté prednostne už v prvých 2 rokoch s cieľom bojovať proti 
nezamestnanosti mladých; vyzýva preto členské štáty, aby čerpali dostupné finančné 
prostriedky na tento nástroj efektívne a rýchlo, a očakáva od členských štátov 
nebyrokratické programy na boj proti nezamestnanosti mladých čo najskôr;

3. víta skutočnosť, že rozpočtový riadok EGF zahŕňa platobné rozpočtové prostriedky; 
vyjadruje však sklamanie z ročného stropu stanoveného pre tento fond v dohode o VFR 
a znovu opakuje svoju požiadavku na zvýšenie ročného stropu na 500 miliónov EUR, 
keďže časť tejto sumy bude vyčlenená na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí;

4. zdôrazňuje, že vzhľadom na prudko stúpajúcu nezamestnanosť mladých ľudí sú potrebné 
nové rozpočtové prostriedky na prípravnú akciu Mládež v pohybe;

5. zdôrazňuje potrebu vyšších záväzkov na podporu migrantov a vyslaných pracovníkov 
prostredníctvom prípravnej akcie Informačné centrá pre vyslaných a migrujúcich 
pracovníkov, ako aj posilnenia opatrení na podporu programov vlastníctva podielov 
zamestnancami prostredníctvom pilotného projektu v oblasti vlastníctva a účasti 
zamestnancov;

6. navrhuje začať pilotný projekt týkajúci sa realizovateľnosti a pridanej hodnoty európskeho 
systému dávok v nezamestnanosti, ktorý by sa mohol stať kľúčovou súčasťou sociálneho 
rozmeru HMÚ;

7. navrhuje zlepšiť sociálnu konvergenciu a súdržnosť prostredníctvom pilotného projektu 
týkajúceho sa sociálnej značky a pilotného projektu týkajúceho sa dozorného orgánu pre 
diskrimináciu, ako aj rozvoja siete MVO na ochranu a presadzovanie práv osôb so 
zdravotným postihnutím;

8. požaduje posilnenie podpory pre os EURES v rámci PSCI s cieľom zabezpečiť 
jednoduchší prístup k voľným pracovným miestam v iných krajinách pre nezamestnaných 
mladých ľudí;

9. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť finančnú podporu pre program mikrofinancovania 
v rámci PSCI a pre európske podniky, najmä malé a stredné podniky, aby sa im poskytla 
možnosť vytvárať rast a tým zvyšovať počet nových pracovných miest;

10. v súvislosti so zvýšenými mierami chudoby požaduje intenzívnejšiu a väčšiu finančnú 
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podporu pre Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby a pre časť Európskeho 
sociálneho fondu, ktorá sa týka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.


