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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att budgetförslaget för 2014, som omfattar 142,01 miljarder 
euro i åtagandebemyndiganden och 135,9 miljarder euro i betalningsbemyndiganden, är 6 
procent lägre än budgeten för 2013. Parlamentet gläder sig dock över att åtagandena på 
området för konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning har ökat med 3,3 procent trots 
nedskärningarna.

2. Europaparlamentet gläder sig över att anslagen i den fleråriga budgetramen till 
sysselsättningsinitiativet för unga kommer att koncentreras till periodens första två år i 
syfte att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna 
att snabbt och effektivt utnyttja de tillgängliga medlen för detta instrument och förväntar 
sig att de så snart som möjligt tar fram obyråkratiska program för att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten. 

3. Europaparlamentet gläder sig över att budgetposten för Europeiska fonden för justering 
för globaliseringseffekter omfattar betalningsbemyndiganden. Parlamentet beklagar dock 
det årliga tak som fastställs för fonden i överenskommelsen om den fleråriga 
budgetramen, och upprepar sitt krav på en ökning av det årliga taket till 500 miljoner euro, 
eftersom en del av detta belopp kommer att användas till åtgärder för att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten.

4. Europaparlamentet understryker med hänsyn till den stora ökningen av 
ungdomsarbetslösheten att det krävs nya anslag till den förberedande åtgärden ”Unga på 
väg”.

5. Europaparlamentet betonar att åtagandena måste ökas till stöd för migrerande och 
utstationerade arbetstagare via den förberedande åtgärden ”informationscentrum för 
utstationerade och migrerande arbetstagare” och åtgärderna måste utökas för att främja 
arbetstagares aktieägarskap via pilotprojektet om personalägande och 
arbetstagardelaktighet.

6. Europaparlamentet föreslår att man inleder ett pilotprojekt om möjligheterna att 
genomföra ett europeiskt system för arbetslöshetsersättning och huruvida denna åtgärd 
tillför något mervärde, vilket skulle kunna bli en central faktor i EMU:s sociala 
dimension.

7. Europaparlamentet föreslår en förstärkning av den sociala konvergensen och 
sammanhållningen genom ett pilotprojekt om social märkning och ett pilotprojekt om 
övervakningsorgan för antidiskriminering, samt genom utveckling av ett nätverk av 
frivilligorganisationer som ska skydda och främja rättigheterna för personer med 
funktionsnedsättning.

8. Europaparlamentet kräver ökat stöd till Eures-delen inom ramen för programmet för social 
förändring och social innovation i syfte att underlätta unga arbetslösas tillträde till lediga 
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jobb i andra länder.

9. Europaparlamentet betonar behovet av att öka stödet till mikrofinansieringsprogrammet 
inom ramen för programmet för social förändring och social innovation och till europeiska 
företag, särskilt små och medelstora företag, för att ge dem en möjlighet att skapa tillväxt 
och därmed också öka sysselsättningen.

10. Europaparlamentet kräver med hänsyn till den ökade fattigdomen ett intensifierat och 
utökat stöd till fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt och till den 
del av Europeiska socialfonden som avser bekämpning av fattigdom och social 
utestängning.


