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POBUDE
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:
1. poudarja, da je proračun za leto 2014 s 142,01 milijarde EUR obveznosti in
135,9 milijarde EUR plačil za 6 % manjši kot proračun za leto 2013; kljub temu
pozdravlja dejstvo, da so se obveznosti na področju konkurenčnosti, rasti in zaposlovanja
povečale za 3,3 %;
2. pozdravlja tudi dejstvo, da bodo razpoložljiva sredstva za pobudo za zaposlovanje mladih
v večletnem finančnem okviru izplačana v prvih dveh letih, kar bo prispevalo k boju proti
brezposelnosti mladih; zato poziva države članice, naj sredstva, ki so na voljo za ta
instrument, črpajo učinkovito in nemoteno, prav tako pa pričakuje, da bodo čim prej
uvedle programe za boj proti brezposelnosti mladih brez birokratskih ovir;
3. pozdravlja dejstvo, da proračunska vrstica za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji
vsebuje tudi sredstva za plačila; je vseeno razočaran zaradi letne zgornje meje za ta sklad
v sporazumu o večletnem finančnem okviru in znova zahteva, da se ta meja poveča na 500
milijonov EUR, glede na to, da bo del tega zneska porabljen za boj proti brezposelnosti
mladih;
4. poudarja, da je treba za pripravljalni ukrep „Mobilnost mladih“ zagotoviti nova sredstva,
saj brezposelnost mladih skokovito narašča;
5. poudarja, da je treba povečati obveznosti za podporo delavcem migrantom in napotenim
delavcem prek pripravljalnega ukrepa „Informacijska središča za napotene delavce in
delavce migrante“ ter izboljšati ukrepe za spodbujanje delničarskih programov za
zaposlene prek pilotnega projekta za lastništvo in udeležbo delavcev;
6. predlaga začetek pilotnega projekta o izvedljivosti in dodani vrednosti evropskega sistema
nadomestil za brezposelnost, ki bi lahko postal osrednja sestavina socialne razsežnosti
EMU;
7. predlaga izboljšanje socialne konvergence in kohezije s pilotnim projektom socialne
oznake ter pilotnim projektom za spremljanje boja proti diskriminaciji in oblikovanje
mreže nevladnih organizacij za zaščito in spodbujanje pravic invalidov;
8. zahteva večjo podporo za os EURES v programu za socialne spremembe in inovacije, kar
bo brezposelni mladini omogočilo lažji dostop do prostih delovnih mest v tujini;
9. poudarja, da je potrebna večja finančna podpora za program mikrofinanciranja v sklopu
programa za socialne spremembe in inovacije ter v evropskih podjetjih, zlasti malih in
srednje velikih, da bodo lahko ustvarjala rast in nova delovna mesta;
10. zaradi vse hujše revščine zahteva intenzivnejšo in večjo finančno podporo za Evropski
sklad za pomoč najbolj ogroženim in za tisti del Evropskega socialnega sklada, ki je
namenjen boju proti revščini in socialni izključenosti.
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