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Módosítás 1
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy a 142,01 milliárd euró 
kötelezettségvállalási előirányzatot és 
135,9 milliárd euró kifizetési előirányzatot 
tartalmazó 2014-es költségvetés 6%-kal 
alacsonyabb a 2013. évi költségvetésnél; 
ugyanakkor üdvözli, hogy a csökkentések 
ellenére a versenyképesség, növekedés és 
foglalkoztatás területén 3,3%-kal 
növekedtek a kötelezettségvállalási 
előirányzatok;

1. rámutat, hogy a 142,01 milliárd euró 
kötelezettségvállalási előirányzatot és 
135,9 milliárd euró kifizetési előirányzatot 
tartalmazó 2014-es költségvetés 6%-kal 
alacsonyabb a 2013. évi költségvetésnél; 
hangsúlyozza, hogy a csökkentések 
ellenére a versenyképesség, növekedés és 
foglalkoztatás területén 3,3%-kal 
növekedtek a kötelezettségvállalási 
előirányzatok; ugyanakkor sajnálja az 1b. 
alfejezetet érintő 13,1%-os csökkentést;

Or. en

Módosítás 2
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza az Európa 2020 
stratégiával összhangban álló szociális és 
foglalkoztatási célkitűzések 
megvalósítását lehetővé tévő, megfelelő 
többéves pénzügyi keret szükségességét;

Or. en

Módosítás 3
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a Bizottságot annak 
tisztázására, hogy miként kerülnek 
felhasználásra az ifjúsági 
munkanélküliséggel szembeni küzdelemre 
szánt előirányzatok, milyen összegeket 
különítenek el közvetlenül az ifjúsági 
garanciára, és milyen módszert fognak 
alkalmazni a többéves pénzügyi keretben 
meghatározottak szerinti, ezt szolgáló éves 
tartalékkeretek vonatkozásában;

Or. en

Módosítás 4
Sari Essayah

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli, hogy az EGAA költségvetési 
sora kifizetési előirányzatokat is tartalmaz;
ugyanakkor csalódottságának ad hangot a 
többéves pénzügyi keretről szóló 
megállapodásban ezen alap tekintetében 
megállapított éves felső határ miatt, és 
ismételten kéri az éves felső határ 
500 millió euróra történő emelését, 
tekintettel arra, hogy ezen összeg egy 
részét az ifjúsági munkanélküliséggel 
szembeni fellépésre különítik el;

3. üdvözli, hogy az EGAA költségvetési 
sora kifizetési előirányzatokat is tartalmaz, 
tekintettel arra, hogy ezen összeg egy 
részét az ifjúsági munkanélküliség elleni 
küzdelemre különítik el; kész mérlegelni a 
Számvevőszék közelmúltbeli jelentésében 
foglalt, az EGAA-nak az Európai 
Szociális Alapba történő integrálásával 
kapcsolatos javaslatot;

Or. en

Módosítás 5
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli, hogy az EGAA költségvetési
sora kifizetési előirányzatokat is tartalmaz; 
ugyanakkor csalódottságának ad hangot a 
többéves pénzügyi keretről szóló 
megállapodásban ezen alap tekintetében 
megállapított éves felső határ miatt, és 
ismételten kéri az éves felső határ 
500 millió euróra történő emelését, 
tekintettel arra, hogy ezen összeg egy 
részét az ifjúsági munkanélküliséggel 
szembeni fellépésre különítik el;

3. üdvözli, hogy az EGAA költségvetési 
sora kifizetési előirányzatokat is tartalmaz, 
még ha azoknak magasabbaknak is 
kellene lenniük; ugyanakkor 
csalódottságának ad hangot a többéves 
pénzügyi keretről szóló megállapodásban 
ezen alap tekintetében megállapított éves 
felső határ miatt, és ismételten kéri az éves 
felső határ 500 millió euróra történő 
emelését, tekintettel arra, hogy ezen összeg 
egy részét az ifjúsági munkanélküliséggel 
szembeni fellépésre különítik el;

Or. en

Módosítás 6
Phil Bennion, Nadja Hirsch

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kísérleti projekt elindítását javasolja a 
munkanélküli-ellátás európai 
rendszerének megvalósítására és 
hozzáadott értékére vonatkozóan, amely 
rendszer a gazdasági és monetáris unió 
szociális dimenziójának kulcselemévé 
válhat;

törölve

Or. en

Módosítás 7
Sari Essayah

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. kísérleti projekt elindítását javasolja a 
munkanélküli-ellátás európai 
rendszerének megvalósítására és 
hozzáadott értékére vonatkozóan, amely 
rendszer a gazdasági és monetáris unió 
szociális dimenziójának kulcselemévé 
válhat;

törölve

Or. en

Módosítás 8
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy – különösen a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a 
szegénység felszámolása és az ifjúsági 
munkanélküliség kezelése érdekében –
növelni kell a foglalkoztatás és társadalmi 
innováció programjának Progress területe 
számára biztosított finanszírozást;

Or. en

Módosítás 9
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. fokozott támogatást sürget a társadalmi 
változás és innováció programjának 
EURES területe számára annak érdekében, 
hogy a munkanélküli fiatalok könnyebben 
hozzáférhessenek a más országokban 

8. fokozott támogatást sürget a 
foglalkoztatás és társadalmi innováció 
programjának EURES területe számára 
annak érdekében, hogy a munkanélküli 
fiatalok könnyebben hozzáférhessenek a 
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rendelkezésre álló betöltetlen állásokhoz; más országokban rendelkezésre álló 
betöltetlen állásokhoz, a mobilis 
munkavállalók és a munkaadók pedig 
határokon átnyúló partnerségeken 
keresztül tanácsadásban 
részesülhessenek;

Or. en

Módosítás 10
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy fokozott pénzügyi 
támogatást kell nyújtani a társadalmi 
változás és innováció programján belüli 
mikrofinanszírozási program és az európai 
vállalkozások, különösen a kis- és 
középvállalkozások számára, hogy képesek 
legyenek növekedést generálni, és ezáltal
növelni az új munkahelyek számát;

9. hangsúlyozza, hogy fokozott pénzügyi 
támogatást kell nyújtani a foglalkoztatás és 
társadalmi innováció programján belüli 
mikrofinanszírozási és szociális 
vállalkozási terület és különösen a kis- és 
középvállalkozások számára, hogy a 
kiszolgáltatott helyzetben lévők 
lehetőséget kapjanak a munkaerőpiacra 
való belépésre és ezáltal a gazdasági 
növekedéshez való hozzájárulásra;

Or. en

Módosítás 11
Phil Bennion

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. a szegénységben élők arányának 
emelkedésére tekintettel kéri a leginkább 
rászoruló személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alapnak, valamint az 
Európai Szociális Alap szegénységgel és 
társadalmi kirekesztéssel szembeni 

10. hangsúlyozza, hogy a tagállamokon és 
a régiókon belüli szegénység kezelése 
elsősorban a tagállamok felelőssége, 
ugyanakkor elismeri az uniós szintű 
fellépés jelentőségét, amely által 
kinyilvánítható a politikai szolidaritás, 
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küzdelmet célzó részének intenzívebbé 
tételét és fokozottabb pénzügyi 
támogatását.

valamint megmutatható a szegénységben 
élők arányának emelkedésével kapcsolatos 
szerepvállalás és a bevált gyakorlat; ezért 
üdvözli a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapnak, 
valamint az Európai Szociális Alap 
szegénységgel és társadalmi kirekesztéssel 
szembeni küzdelmet célzó részének 
intenzívebbé tételét és fokozottabb
pénzügyi támogatását.

Or. en

Módosítás 12
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. a szegénységben élők arányának 
emelkedésére tekintettel kéri a leginkább 
rászoruló személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alapnak, valamint az 
Európai Szociális Alap szegénységgel és 
társadalmi kirekesztéssel szembeni 
küzdelmet célzó részének intenzívebbé 
tételét és fokozottabb pénzügyi 
támogatását.

10. hangsúlyozza, hogy a tagállamokon és 
a régiókon belüli szegénység kezelése 
elsősorban a tagállamok felelőssége, 
ugyanakkor elismeri az uniós szintű 
fellépés jelentőségét, amely által 
kinyilvánítható a politikai szolidaritás, 
valamint megmutatható a szegénységben 
élők arányának emelkedésével kapcsolatos 
szerepvállalás és a bevált gyakorlat, és 
ezért üdvözli az Európai Szociális Alap 
szegénységgel és társadalmi kirekesztéssel 
szembeni küzdelmet célzó részének 
intenzívebbé tételét és fokozottabb 
pénzügyi támogatását.

Or. en


