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Amendement 1
Frédéric Daerden
Ontwerpadvies
Paragraaf 1
Ontwerpadvies

Amendement

1. onderstreept dat de ontwerpbegroting
2014, met daarop EUR 142,01 miljard aan
vastleggingskredieten en EUR 135,9
miljard aan betalingskredieten, 6% lager is
dan de begroting 2013; is daarentegen
verheugd over het feit dat de
vastleggingskredieten voor
concurrentievermogen ondanks deze
verlaging 3,3% hoger zijn;

1. onderstreept dat de ontwerpbegroting
2014, met daarop EUR 142,01 miljard aan
vastleggingskredieten en EUR 135,9
miljard aan betalingskredieten, 6% lager is
dan de begroting 2013; wijst erop dat de
vastleggingskredieten voor
concurrentievermogen ondanks deze
verlaging 3,3% hoger zijn; betreurt
evenwel dat categorie 1B met 13,1%
verlaagd is;
Or. en

Amendement 2
Frédéric Daerden
Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
1 bis. onderstreept de noodzaak van een
adequaat MFK waarmee de sociale en
werkgelegenheidsdoelen kunnen worden
bereikt in overeenstemming met de
Europa 2020-strategie;
Or. en

Amendement 3
Frédéric Daerden
Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies

Amendement
2 bis. vraagt de Commissie dat zij toelicht
hoe de toewijzingen voor de bestrijding
van de jeugdwerkloosheid zullen worden
gebruikt, welke bedragen direct zullen
worden besteed aan de Jeugdgarantie en
welke methode zal worden gebruikt voor
de jaarlijkse marges voor dit doel zoals
overeengekomen in het MFK;
Or. en

Amendement 4
Sari Essayah
Ontwerpadvies
Paragraaf 3
Ontwerpadvies

Amendement

3. stelt met tevredenheid vast dat de EFGbegrotingslijn ook betalingskredieten
omvat; betreurt evenwel het feit dat in het
MFK-akkoord een jaarlijks plafond voor
dit Fonds is opgenomen, en herhaalt zijn
verzoek om dit jaarlijkse plafond op te
trekken tot EUR 500 miljoen, aangezien
een deel van dit bedrag voor het bestrijden
van de jeugdwerkloosheid zal worden
gebruikt;

3. stelt met tevredenheid vast dat de EFGbegrotingslijn ook betalingskredieten
omvat aangezien een deel van dit bedrag
zal worden toegewezen aan de bestrijding
van de jeugdwerkloosheid; is bereid om
rekening te houden met het voorstel van
het recente verslag van de Rekenkamer
om het EGF in het Europees Sociaal
Fonds onder te brengen;

Or. en

Amendement 5
Frédéric Daerden
Ontwerpadvies
Paragraaf 3
Ontwerpadvies

Amendement

3. stelt met tevredenheid vast dat de EFGPE516.819v01-00
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begrotingslijn ook betalingskredieten
omvat; betreurt evenwel het feit dat in het
MFK-akkoord een jaarlijks plafond voor
dit Fonds is opgenomen, en herhaalt zijn
verzoek om dit jaarlijkse plafond op te
trekken tot EUR 500 miljoen, aangezien
een deel van dit bedrag voor het bestrijden
van de jeugdwerkloosheid zal worden
gebruikt;

begrotingslijn ook betalingskredieten
omvat ook al zouden deze hoger moeten
zijn; betreurt evenwel het feit dat in het
MFK-akkoord een jaarlijks plafond voor
dit Fonds is opgenomen, en herhaalt zijn
verzoek om dit jaarlijkse plafond op te
trekken tot EUR 500 miljoen, aangezien
een deel van dit bedrag voor het bestrijden
van de jeugdwerkloosheid zal worden
gebruikt;
Or. en

Amendement 6
Phil Bennion, Nadja Hirsch
Ontwerpadvies
Paragraaf 6
Ontwerpadvies

Amendement

6. stelt voor een proefproject te starten
over de haalbaarheid en toegevoegde
waarde van een Europese regeling voor
een werkloosheidsuitkering, als een
sleutelonderdeel van de sociale dimensie
van de EMU;

Schrappen

Or. en

Amendement 7
Sari Essayah
Ontwerpadvies
Paragraaf 6
Ontwerpadvies

Amendement

6. stelt voor een proefproject te starten
over de haalbaarheid en toegevoegde
waarde van een Europese regeling voor
een werkloosheidsuitkering, als een
sleutelonderdeel van de sociale dimensie
van de EMU;
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Or. en

Amendement 8
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck
Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
7 bis. onderstreept de noodzaak van
aanvullende financiële middelen voor de
Progress-maatregelen binnen het EaSI,
met name om de sociale uitsluiting te
bestrijden, de armoede tegen te gaan en
de jeugdwerkloosheid aan te pakken;
Or. en

Amendement 9
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck
Ontwerpadvies
Paragraaf 8
Ontwerpadvies

Amendement

8. dringt aan op meer steun voor de
EURES-maatregelen binnen het PSCI,
teneinde de toegang van werkloze jongeren
tot banen in andere landen te
vergemakkelijken;

8. dringt aan op meer steun voor de
EURES-maatregelen binnen het EaSI,
teneinde de toegang van werkloze jongeren
tot banen in andere landen en de
adviesverlening aan mobiele werknemers
en werkgevers via grensoverschrijdende
partnerschappen te vergemakkelijken;
Or. en

Amendement 10
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck
Ontwerpadvies
Paragraaf 9
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Ontwerpadvies

Amendement

9. onderstreept het belang van aanvullende
financiële middelen voor het
microfinancieringsprogramma van het
PSCI en Europese ondernemingen, met
name kleine en middelgrote
ondernemingen, teneinde hen in staat te
stellen groei te creëren en, in het
verlengde daarvan, nieuwe
werkgelegenheid te scheppen;

9. onderstreept het belang van aanvullende
financiële middelen voor de
microfinancierings- en
sociaalondernemerschapsmaatregelen
binnen het EaSI, met name voor kleine en
middelgrote ondernemingen, teneinde
kwetsbare groepen de kans te geven tot de
arbeidsmarkt toe te treden en, in het
verlengde daarvan, bij te dragen tot
economische groei;
Or. en

Amendement 11
Phil Bennion
Ontwerpadvies
Paragraaf 10
Ontwerpadvies

Amendement

10. vindt, tegen de achtergrond van de
toenemende armoede, dat meer financiële
middelen moeten worden vrijgemaakt voor
het fonds voor hulp aan de meest
kwetsbare personen en voor het deel van
het Europees Sociaal Fonds dat wordt
ingezet voor het bestrijden van armoede en
sociale uitsluiting.

10. benadrukt dat de aanpak van armoede
in de lidstaten en de regio's in de eerste
plaats een taak is van de lidstaten, maar
erkent ook dat op EU-niveau actie moet
worden ondernomen als blijk van
politieke solidariteit, als manier om
leiderschap aan de dag te leggen en om te
wijzen op beste praktijken met betrekking
tot de toenemende armoede; juicht het dan
ook toe dat meer financiële middelen
worden vrijgemaakt voor het fonds voor
hulp aan de meest kwetsbare personen en
voor het deel van het Europees Sociaal
Fonds dat wordt ingezet voor het bestrijden
van armoede en sociale uitsluiting.
Or. en

Amendement 12
Nadja Hirsch
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Ontwerpadvies
Paragraaf 10
Ontwerpadvies

Amendement

10. vindt, tegen de achtergrond van de
toenemende armoede, dat meer financiële
middelen moeten worden vrijgemaakt voor
het fonds voor hulp aan de meest
kwetsbare personen en voor het deel van
het Europees Sociaal Fonds dat wordt
ingezet voor het bestrijden van armoede en
sociale uitsluiting.

10. benadrukt dat de aanpak van armoede
in de lidstaten en de regio's in de eerste
plaats een taak is van de lidstaten, maar
erkent ook dat op EU-niveau actie moet
worden ondernomen als blijk van
politieke solidariteit, als manier om
leiderschap aan de dag te leggen en om te
wijzen op beste praktijken met betrekking
tot de toenemende armoede; juicht het dan
ook toe dat meer financiële middelen
worden vrijgemaakt voor het deel van het
Europees Sociaal Fonds dat wordt ingezet
voor het bestrijden van armoede en sociale
uitsluiting.
Or. en
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