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Tarkistus 1
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että vuoden 2014 
talousarvioesitys on 142,01 miljardin euron 
suuruisine maksusitoumusmäärärahoineen 
ja 135,9 miljardin euron suuruisine 
maksumäärärahoineen 6 prosenttia 
pienempi kuin vuoden 2013 talousarvio; 
pitää kuitenkin myönteisenä, että 
leikkauksista huolimatta kilpailukykyä, 
kasvua ja työllisyyttä koskevat 
maksusitoumukset ovat kasvaneet 3,3 
prosenttia;

1. korostaa, että vuoden 2014 
talousarvioesitys on 142,01 miljardin euron 
suuruisine maksusitoumusmäärärahoineen 
ja 135,9 miljardin euron suuruisine 
maksumäärärahoineen 6 prosenttia 
pienempi kuin vuoden 2013 talousarvio; 
alleviivaa, että leikkauksista huolimatta 
kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä 
koskevat maksusitoumukset ovat kasvaneet 
3,3 prosenttia; pitää kuitenkin 
valitettavana, että otsakkeen 1 b 
määrärahoja on vähennetty 
13,1 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 2
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että tarvitaan riittävää 
monivuotista rahoituskehystä, joka 
mahdollistaa Eurooppa 2020 -strategian 
mukaisten sosiaalisten ja työllisyyttä 
koskevien tavoitteiden saavuttamisen;

Or. en
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Tarkistus 3
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota täsmentämään, 
miten nuorisotyöttömyyden torjuntaa 
koskevia määrärahoja käytetään ja 
millaisilla määrillä nuorisotakuun 
toteuttamiseen suoraan kohdennettavia 
varoja käytetään ja millaista menetelmää 
sovelletaan vuotuiseen liikkumavaraan, 
josta on sovittu tätä tarkoitusta varten 
monivuotisessa rahoituskehyksessä;

Or. en

Tarkistus 4
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää myönteisenä, että Euroopan
globalisaatiorahaston budjettikohdat 
sisältävät maksumäärärahoja; pitää 
kuitenkin valitettavana monivuotista 
rahoituskehystä koskevassa sopimuksessa 
rahastolle asetettua vuotuista 
enimmäismäärää ja toistaa 
vaatimuksensa, että vuotuinen 
enimmäismäärä on nostettava 500 
miljoonaan euroon, ottaen huomioon, että 
osa tästä summasta osoitetaan 
nuorisotyöttömyyden torjumiseen;

3. pitää myönteisenä, että Euroopan 
globalisaatiorahaston budjettikohdat 
sisältävät maksumäärärahoja ja että osa 
määrästä kohdennetaan juuri 
nuorisotyöttömyyden torjumiseen; on 
valmis harkitsemaan 
tilintarkastustuomioistuimen äskettäisessä 
kertomuksessa ollutta ehdotusta 
Euroopan globalisaatiorahaston 
yhdistämisestä Euroopan 
sosiaalirahastoon;

Or. en
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Tarkistus 5
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää myönteisenä, että Euroopan 
globalisaatiorahaston budjettikohdat 
sisältävät maksumäärärahoja; pitää 
kuitenkin valitettavana monivuotista 
rahoituskehystä koskevassa sopimuksessa 
rahastolle asetettua vuotuista 
enimmäismäärää ja toistaa vaatimuksensa, 
että vuotuinen enimmäismäärä on 
nostettava 500 miljoonaan euroon, ottaen 
huomioon, että osa tästä summasta 
osoitetaan nuorisotyöttömyyden 
torjumiseen;

3. pitää myönteisenä, että Euroopan 
globalisaatiorahaston budjettikohdat 
sisältävät maksumäärärahoja, vaikka 
myönnetyn määrän olisi pitänyt olla 
suurempi; pitää kuitenkin valitettavana 
monivuotista rahoituskehystä koskevassa 
sopimuksessa rahastolle asetettua vuotuista 
enimmäismäärää ja toistaa vaatimuksensa, 
että vuotuinen enimmäismäärä on 
nostettava 500 miljoonaan euroon, ottaen 
huomioon, että osa tästä summasta 
osoitetaan nuorisotyöttömyyden 
torjumiseen;

Or. en

Tarkistus 6
Phil Bennion, Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. ehdottaa, että käynnistetään 
eurooppalaisen 
työttömyysturvajärjestelmän 
toteutettavuutta ja lisäarvoa selvittävä 
pilottihanke ja katsoo, että kyseisestä 
järjestelmästä voisi kehittyä Euroopan 
talous- ja rahaliiton sosiaalisen 
ulottuvuuden keskeinen osatekijä;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 7
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. ehdottaa, että käynnistetään 
eurooppalaisen 
työttömyysturvajärjestelmän 
toteutettavuutta ja lisäarvoa selvittävä 
pilottihanke ja katsoo, että kyseisestä 
järjestelmästä voisi kehittyä Euroopan 
talous- ja rahaliiton sosiaalisen 
ulottuvuuden keskeinen osatekijä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 8
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että työllisyyttä ja 
sosiaalista innovointia koskevan 
Euroopan unionin ohjelman määrärahoja 
on lisättävä etenkin sosiaalisen 
syrjäytymisen, köyhyyden ja 
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 9
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
8 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8. vaatii lisäämään tukea sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskevaan 
Euroopan unionin ohjelmaan (PSCI) 
sisältyvälle Eures-verkostolle, jotta 
työttömät nuoret voivat helpommin 
tutustua muissa maissa avoinna oleviin 
työpaikkoihin;

8. vaatii lisäämään tukea sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskevaan 
Euroopan unionin ohjelmaan (EaSI) 
sisältyvälle Eures-verkostolle, jotta 
työttömät nuoret voivat helpommin 
tutustua muissa maissa avoinna oleviin 
työpaikkoihin ja liikkuville työntekijöille 
ja työnantajille voidaan antaa neuvoja 
rajat ylittävien kumppanuuksien avulla;

Or. en

Tarkistus 10
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa tarvetta lisätä taloudellista 
tukea PSCI-ohjelmaan sisältyvälle 
mikroluotto-ohjelmalle sekä 
eurooppalaisille yrityksille, etenkin pk-
yrityksille, jotta ne voivat luoda kasvua ja 
sitä kautta lisää uusia työpaikkoja;

9. korostaa tarvetta lisätä taloudellista 
tukea sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevaan EaSI-ohjelmaan 
sisältyvälle sosiaaliselle yrittäjyydelle sekä 
etenkin pk-yrityksille, jotta heikommassa 
asemassa olevat ihmiset voivat osallistua 
työmarkkinoille ja edistää siten 
talouskasvua;

Or. en

Tarkistus 11
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. vaatii köyhyyden lisääntymisen vuoksi 
osoittamaan lisää rahoitustukea 

10. korostaa, että jäsenvaltioiden ja 
alueiden köyhyyden torjuminen kuuluu 
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vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahastolle sekä 
Euroopan sosiaalirahaston sille osalle, joka 
keskittyy köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseen.

ensisijaisesti kunkin jäsenvaltion omalle 
vastuulle, vaikka on tärkeää, että myös 
EU:n tasolla toteutetaan toimia 
osoituksena poliittisesta 
solidaarisuudesta, johtajuudesta ja 
parhaista käytänteistä köyhyyden 
lisääntymisen torjumiseksi; pitää tämän 
vuoksi myönteisenä, että on osoitettu lisää 
rahoitustukea vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahastolle sekä 
Euroopan sosiaalirahaston sille osalle, joka 
keskittyy köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseen.

Or. en

Tarkistus 12
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. vaatii köyhyyden lisääntymisen vuoksi 
osoittamaan lisää rahoitustukea 
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahastolle sekä 
Euroopan sosiaalirahaston sille osalle, joka 
keskittyy köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseen.

10. korostaa, että jäsenvaltioiden ja 
alueiden köyhyyden torjuminen kuuluu 
ensisijaisesti kunkin jäsenvaltion omalle 
vastuulle, vaikka on tärkeää, että myös 
EU:n tasolla toteutetaan toimia 
osoituksena poliittisesta 
solidaarisuudesta, johtajuudesta ja 
parhaista käytänteistä köyhyyden 
lisääntymisen torjumiseksi ja pitää tämän 
vuoksi myönteisenä, että on osoitettu lisää 
rahoitustukea vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahastolle sekä 
Euroopan sosiaalirahaston sille osalle, joka 
keskittyy köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseen.

Or. en


