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Muudatusettepanek 1
Frédéric Daerden

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab, et 2014. aasta eelarve projektis 
on võetud kulukohustusi summas 142,01 
miljardit eurot ja makseid summas 135,9 
miljardit eurot, mis on 6% vähem kui 2013. 
aasta eelarves; peab siiski tervitatavaks 
asjaolu, et kärbetele vaatamata on 
kulukohustuste assigneeringud 
konkurentsivõime, majanduskasvu ja 
tööhõive valdkonnas suurenenud 3,3%;

1. rõhutab, et 2014. aasta eelarve projektis 
on võetud kulukohustusi summas 142,01 
miljardit eurot ja makseid summas 135,9 
miljardit eurot, mis on 6% vähem kui 2013. 
aasta eelarves; rõhutab, et kärbetele 
vaatamata on kulukohustuste 
assigneeringud konkurentsivõime, 
majanduskasvu ja tööhõive valdkonnas 
suurenenud 3,3%; väljendab siiski 
kahetsust rubriigis 1b tehtud 13,1%lise 
kärpe pärast;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Frédéric Daerden

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab vajadust piisava 
mitmeaastase finantsraamistiku järele, 
mis võimaldab saavutada strateegiale 
„Euroopa 2020” vastavad sotsiaalsed ja 
tööhõivealased eesmärgid;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Frédéric Daerden

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. palub komisjonil selgitada, kuidas 
kasutatakse noorte töötuse vastase 
võitluse jaoks eraldatavaid 
assigneeringuid, millised summad 
nähakse noortegarantiile ette otse ja 
millist meetodit kasutatakse iga-aastase 
varu jaoks, mille suhtes on mitmeaastases 
finantsraamistikus sel eesmärgil kokku 
lepitud;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab tervitatavaks asjaolu, et 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi eelarvereal on ka maksete 
assigneeringud; peab siiski 
kahetsusväärseks mitmeaastase 
finantsraamistiku kokkuleppes sellele 
fondile eraldatud aastast ülemmäära ning 
kordab oma nõudmist suurendada aastast 
ülemmäära 500 miljoni euroni, kuna osa 
sellest summast eraldatakse noorte 
töötusega võitlemisele;

3. peab tervitatavaks asjaolu, et 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi eelarvereal on ka maksete 
assigneeringud, arvestades et osa sellest 
summast eraldatakse noorte töötusega 
võitlemisele; on valmis kaaluma 
kontrollikoja hiljutises aruandes toodud 
soovitust viia Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fond Euroopa 
Sotsiaalfondi alla;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Frédéric Daerden

Arvamuse projekt
Punkt 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab tervitatavaks asjaolu, et 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi eelarvereal on ka maksete 
assigneeringud; peab siiski 
kahetsusväärseks mitmeaastase 
finantsraamistiku kokkuleppes sellele 
fondile eraldatud aastast ülemmäära ning 
kordab oma nõudmist suurendada aastast 
ülemmäära 500 miljoni euroni, kuna osa 
sellest summast eraldatakse noorte 
töötusega võitlemisele;

3. peab tervitatavaks asjaolu, et 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa
Fondi eelarvereal on ka maksete 
assigneeringud, isegi kui need peaksid 
olema suuremad; peab siiski 
kahetsusväärseks mitmeaastase 
finantsraamistiku kokkuleppes sellele 
fondile eraldatud aastast ülemmäära ning 
kordab oma nõudmist suurendada aastast 
ülemmäära 500 miljoni euroni, kuna osa 
sellest summast eraldatakse noorte 
töötusega võitlemisele;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Phil Bennion, Nadja Hirsch

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. teeb ettepaneku käivitada Euroopa 
töötushüvitise skeemi teostatavuse ja 
lisaväärtuse katseprojekt, millest võiks 
saada majandus- ja rahaliidu sotsiaalse 
mõõtme oluline osa;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 7
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. teeb ettepaneku käivitada Euroopa 
töötushüvitise skeemi teostatavuse ja 

välja jäetud



PE516.819v01-00 6/8 AM\1000925ET.doc

ET

lisaväärtuse katseprojekt, millest võiks 
saada majandus- ja rahaliidu sotsiaalse 
mõõtme oluline osa;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. rõhutab vajadust suurendada 
tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 
programmi tegevussuuna Progress 
rahastamist, eelkõige võitlemaks 
sotsiaalse tõrjutuse, vaesuse ja noorte 
töötuse vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. nõuab toetuse suurendamist sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programmi 
EURESi tegevussuunale, et võimaldada 
töötutele noortele paremat juurdepääsu 
teabele olemasolevate vabade töökohtade 
kohta teistes riikides;

8. nõuab toetuse suurendamist tööhõive ja 
sotsiaalse innovatsiooni programmi 
EURESi tegevussuunale, et võimaldada 
töötutele noortele paremat juurdepääsu 
teabele olemasolevate vabade töökohtade 
kohta teistes riikides ning nõustamist 
liikuvatele töötajatele ja tööandjatele 
piiriülestes partnerlustes;

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Punkt 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. rõhutab, et on vaja suurendada rahalist 
toetust mikrorahastamise programmile 
sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni 
programmi raames ning Euroopa 
äriühingutele, eriti väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele, et anda neile
võimalus luua majanduskasvu ja 
suurendada seeläbi töötamisvõimalusi;

9. rõhutab, et on vaja suurendada rahalist 
toetust mikrorahastamise ja sotsiaalse 
ettevõtluse programmile sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programmi 
raames, eriti väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele, et anda ebasoodsas 
olukorras olevatele inimestele võimalus
siseneda tööturule ja aidata nii kaasa 
majanduskasvule;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Punkt 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. nõuab seoses kasvava vaeste 
osakaaluga, et suurendataks rahalist 
toetust Euroopa abifondile enim puudust 
kannatavate isikute jaoks ja Euroopa 
Sotsiaalfondi sellele osale, mis tegeleb 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega 
võitlemisega.

10. rõhutab, et vaesusega tegelemine 
liikmesriikides ja piirkondades on 
esmajärjekorras liikmesriikide ülesanne, 
tõdedes ühtlasi, kui tähtsad on ELi 
tasandi meetmed poliitilise solidaarsuse 
tunnistajana ja vahendina, mis näitab ELi 
juhtrolli ja tavasid seoses vaesuse kasvava
määra vastu võitlemisega; peab seepärast 
seoses kasvava vaeste osakaaluga
tervitatavaks, et suurendatakse rahalist 
toetust Euroopa abifondile enim puudust 
kannatavate isikute jaoks ja Euroopa 
Sotsiaalfondi sellele osale, mis tegeleb 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega 
võitlemisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 12
Nadja Hirsch

Arvamuse projekt
Punkt 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. nõuab seoses kasvava vaeste 
osakaaluga, et suurendataks rahalist 
toetust Euroopa abifondile enim puudust 
kannatavate isikute jaoks ja Euroopa
Sotsiaalfondi sellele osale, mis tegeleb 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega 
võitlemisega.

10. rõhutab, et vaesusega tegelemine 
liikmesriikides ja piirkondades on 
esmajärjekorras liikmesriikide ülesanne, 
tõdedes ühtlasi, kui tähtsad on ELi 
tasandi meetmed poliitilise solidaarsuse 
tunnistajana ja vahendina, mis näitab ELi 
juhtrolli ja tavasid seoses vaesuse kasvava 
määra vastu võitlemisega, ning peab 
seetõttu tervitatavaks suuremat rahalist 
toetust Euroopa Sotsiaalfondi sellele osale, 
mis tegeleb vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutusega võitlemisega, ja selle osa 
intensiivistamist.

Or. en


