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Módosítás 1
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a 2013-as 
költségvetésnek támogatnia kell az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseit, és megfelelő 
mértékű finanszírozást kér a Mozgásban az 
ifjúság, Az új munkahelyekhez szükséges 
új készségek, a Szegénység elleni európai 
platform és az Innovatív Unió elnevezésű 
kiemelt kezdeményezések számára;

1. hangsúlyozza, hogy a 2013-as 
költségvetésnek támogatnia kell az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseit, és ambiciózus
finanszírozást kér a Mozgásban az ifjúság, 
Az új munkahelyekhez szükséges új 
készségek, a Szegénység elleni európai 
platform és az Innovatív Unió elnevezésű 
kiemelt kezdeményezések számára;

Or. fr

Módosítás 2
Marian Harkin

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a 2013-as 
költségvetésnek támogatnia kell az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseit, és megfelelő 
mértékű finanszírozást kér a Mozgásban az 
ifjúság, Az új munkahelyekhez szükséges 
új készségek, a Szegénység elleni európai 
platform és az Innovatív Unió elnevezésű 
kiemelt kezdeményezések számára;

1. hangsúlyozza, hogy a 2013-as 
költségvetésnek támogatnia kell az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseit, és megfelelő 
mértékű finanszírozást kér a Mozgásban az 
ifjúság, Az új munkahelyekhez szükséges 
új készségek, a Szegénység elleni európai 
platform és az Innovatív Unió elnevezésű 
kiemelt kezdeményezések számára; kéri, 
hogy helyezzenek különös hangsúlyt az új 
vállalkozások létrehozása és 
megszilárdítása révén történő 
munkahelyteremtésre, továbbá 
hangsúlyozzák azon jelentős szerepet, 
amelyet azok a 75%-os foglalkoztatásra 
vonatkozó célkitűzés 2020-ra történő 
elérésében játszanak;

Or. en
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Módosítás 3
Milan Cabrnoch

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. meggyőződése, hogy az uniós 
költségvetést össze kell hangolni az EU 
tagállamainak megszorító 
költségvetéseivel; úgy véli, hogy ez a 
módszer a prioritások megfelelőbb 
meghatározását és a hatékonyság javítását 
kényszerítené ki, valamint hogy a 
kiadások mennyisége helyett azok 
minőségére helyezzék a hangsúlyt;

Or. en

Módosítás 4
Franz Obermayr

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy szükség van a fiatal 
munkanélküliek drámai helyzetének 
költségvetési elismerésére és a 
munkahelyteremtés újraindítására;
emlékeztet arra, hogy megfelelő szintű 
finanszírozást kell előirányozni a 
foglalkoztatással kapcsolatos valamennyi 
eszköz számára;

2. kiemeli, hogy a fiatal munkanélküliek 
drámai helyzete szükségessé teszi a 
munkahelyteremtés újraindítását;
emlékeztet arra, hogy megfelelő szintű 
finanszírozást kell előirányozni a 
foglalkoztatással kapcsolatos valamennyi 
eszköz számára, miközben ügyelni kell 
arra, hogy először a saját állampolgárok 
számára biztosítsanak munkát;

Or. de

Módosítás 5
Frédéric Daerden, Philippe Boulland, Sergio Gutiérrez Prieto
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy szükség van a fiatal 
munkanélküliek drámai helyzetének
költségvetési elismerésére és a 
munkahelyteremtés újraindítására;
emlékeztet arra, hogy megfelelő szintű 
finanszírozást kell előirányozni a 
foglalkoztatással kapcsolatos valamennyi 
eszköz számára;

2. kiemeli a fiatalok közötti 
munkanélküliség elleni küzdelem
költségvetési szükségleteit és a 
munkahelyteremtés újraindításának 
szükségességét; kéri, hogy a Bizottság 
világosan azonosítsa az e célra 
előirányzott összegeket; emlékeztet arra, 
hogy megfelelő szintű finanszírozást kell 
előirányozni a foglalkoztatással 
kapcsolatos valamennyi eszköz számára;

Or. fr

Módosítás 6
Milan Cabrnoch

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy szükség van a fiatal 
munkanélküliek drámai helyzetének 
költségvetési elismerésére és a 
munkahelyteremtés újraindítására;
emlékeztet arra, hogy megfelelő szintű 
finanszírozást kell előirányozni a 
foglalkoztatással kapcsolatos valamennyi 
eszköz számára;

2. kiemeli, hogy szükség van a fiatal 
munkanélküliek drámai helyzetének 
költségvetési elismerésére és hogy a 
munkahelyteremtés újraindítása 
érdekében dinamikus, innovatív és a 
vállalkozások számára kedvező 
környezetet kell biztosítani; emlékeztet 
arra, hogy megfelelő szintű finanszírozást 
kell előirányozni a foglalkoztatással 
kapcsolatos valamennyi eszköz számára;

Or. en

Módosítás 7
Jutta Steinruck
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy szükség van a fiatal 
munkanélküliek drámai helyzetének 
költségvetési elismerésére és a 
munkahelyteremtés újraindítására;
emlékeztet arra, hogy megfelelő szintű 
finanszírozást kell előirányozni a 
foglalkoztatással kapcsolatos valamennyi 
eszköz számára;

2. kiemeli, hogy szükség van a fiatal 
munkanélküliek drámai helyzetének 
költségvetési elismerésére és a minőségi
munkahelyteremtés újraindítására;
emlékeztet arra, hogy megfelelő szintű 
finanszírozást kell előirányozni a 
foglalkoztatással kapcsolatos valamennyi 
eszköz számára;

Or. de

Módosítás 8
Kinga Göncz

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kiemeli, hogy szükség van a fiatal 
munkanélküliek drámai helyzetének 
költségvetési elismerésére és a 
munkahelyteremtés újraindítására;
emlékeztet arra, hogy megfelelő szintű 
finanszírozást kell előirányozni a 
foglalkoztatással kapcsolatos valamennyi 
eszköz számára;

2. kiemeli, hogy szükség van a fiatal 
munkanélküliek drámai helyzetének 
költségvetési elismerésére és a 
munkahelyteremtés újraindítására;
hangsúlyozza, hogy fokozott figyelmet kell 
fordítani a kedvezőtlen szociális helyzetű 
csoportokból származó 
munkanélküliekre; emlékeztet arra, hogy 
megfelelő szintű finanszírozást kell 
előirányozni a foglalkoztatással 
kapcsolatos valamennyi eszköz számára;

Or. en

Módosítás 9
Kinga Göncz

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. nyomatékosan kéri ezenkívül, hogy 
támogassák a munkaerőpiacon az olyan, 
többszörösen hátrányos helyzetű 
személyeket célzó munkahely-teremtési 
programok finanszírozását, mint például a 
tartós munkanélküliek, a 
fogyatékossággal élők és a kisebbségi 
háttérrel rendelkező személyek;

Or. en

Módosítás 10
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a 
mikrovállalkozások, a kis- és közepes 
vállalkozások az Unión belül a 
munkavállalók jelentős számát 
foglalkoztatják és hogy a létrehozásukat 
és fennmaradásukat akadályozó egyik 
legfőbb probléma a finanszírozáshoz jutás 
nehézsége; ezért a mikrofinanszírozásra 
szánt előirányzatok megerősítését 
javasolja;

Or. pt

Módosítás 11
Kinga Göncz

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. úgy véli, hogy a 2013-as 
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költségvetésnek a Bizottság által a 
munkahelyteremtés ösztönzése érdekében 
javasolt konkrét intézkedéscsomagot is 
támogatnia kell, amelybe beletartozik az 
igényekhez kapcsolódó 
munkahelyteremtés, módszerek ajánlása a 
tagállamok számára a munkaerő-
felvételnek a foglalkoztatásra háruló 
adóterhek csökkentése révén történő 
ösztönzésére, valamint a vállalkozások 
beindításához nyújtott támogatások 
növelése;

Or. en

Módosítás 12
Franz Obermayr

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli az arról szóló döntést, hogy az 
Európai Szociális Alap nem elkülönített 
támogatásait a fiatalok 
munkanélküliségének csökkentésére és a 
kkv-k támogatására irányítsák; kéri az 
ESZA magas tervezési szintjének és 
átirányításának figyelembevételét a 2013-
as költségvetésben, tekintettel az aktuális 
többéves pénzügyi keret befejeződésére;

3. üdvözli az arról szóló döntést, hogy az 
Európai Szociális Alap nem elkülönített 
támogatásait a fiatalok 
munkanélküliségének csökkentésére és a 
kkv-k támogatására irányítsák;

Or. de

Módosítás 13
Milan Cabrnoch

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli az arról szóló döntést, hogy az 3. üdvözli az arról szóló döntést, hogy az 



AM\900582HU.doc 9/16 PE487.994v01-00

HU

Európai Szociális Alap nem elkülönített 
támogatásait a fiatalok 
munkanélküliségének csökkentésére és a 
kkv-k támogatására irányítsák; kéri az 
ESZA magas tervezési szintjének és 
átirányításának figyelembevételét a 2013-
as költségvetésben, tekintettel az aktuális 
többéves pénzügyi keret befejeződésére;

Európai Szociális Alap nem elkülönített 
támogatásait a fiatalok 
munkanélküliségének csökkentésére és a 
kkv-k támogatására irányítsák; kéri az 
ESZA tervezési szintjének és 
átirányításának figyelembevételét a 2013-
as költségvetésben, tekintettel az aktuális 
többéves pénzügyi keret befejeződésére;

Or. en

Módosítás 14
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli az arról szóló döntést, hogy az 
Európai Szociális Alap nem elkülönített 
támogatásait a fiatalok 
munkanélküliségének csökkentésére és a
kkv-k támogatására irányítsák; kéri az 
ESZA magas tervezési szintjének és 
átirányításának figyelembevételét a 2013-
as költségvetésben, tekintettel az aktuális 
többéves pénzügyi keret befejeződésére;

3. kéri a tagállamokat, hogy a strukturális 
alapok fel nem használt részét a fiatalok 
munkanélküliségének csökkentésére
irányítsák, segítve a kkv-kat az új 
munkahelyek létrehozásában és a szakmai 
képzési programok végrehajtásában; kéri 
az ESZA magas tervezési szintjének és 
átirányításának figyelembevételét a 2013-
as költségvetésben, tekintettel az aktuális 
többéves pénzügyi keret befejeződésére;

Or. en

Módosítás 15
Kinga Göncz

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. üdvözli az arról szóló döntést, hogy az 
Európai Szociális Alap nem elkülönített 
támogatásait a fiatalok 
munkanélküliségének csökkentésére és a 

3. üdvözli az arról szóló döntést, hogy az 
Európai Szociális Alap nem elkülönített 
támogatásait a fiatalok 
munkanélküliségének csökkentésére és a 
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kkv-k támogatására irányítsák; kéri az 
ESZA magas tervezési szintjének és 
átirányításának figyelembevételét a 2013-
as költségvetésben, tekintettel az aktuális 
többéves pénzügyi keret befejeződésére;

kkv-k támogatására irányítsák (és 
különösen a mikrovállalkozásokra, 
amelyek gyakorlatilag a kkv-k 90%-át 
teszik ki); kéri az ESZA magas tervezési 
szintjének és átirányításának 
figyelembevételét a 2013-as 
költségvetésben, tekintettel az aktuális 
többéves pénzügyi keret befejeződésére;

Or. en

Módosítás 16
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri a tagállamokat, hogy a 
strukturális alapok fel nem használt részét 
az új vállalkozók jelenlegi helyzetének 
javítására irányítsák annak érdekében, 
hogy jobban kihasználják az új és 
fenntartható munkahelyek létrehozásában 
rejlő jelentős potenciált;

Or. en

Módosítás 17
Milan Cabrnoch

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. folyamatos költségvetési erőfeszítést kér 
a képzéseknek és átképzéseknek a szociális 
partnerek támogatásával történő 
megvalósulása érdekében a 
munkaerőhiánnyal küszködő ágazatokban, 
továbbá szorgalmazza az ESZA jobb 
felhasználását és az Európai Globalizációs 

4. folyamatos költségvetési erőfeszítést kér 
a képzéseknek és átképzéseknek, a K+F-
nek és az oktatásnak a szociális partnerek 
támogatásával történő megvalósulása 
érdekében a munkaerőhiánnyal küszködő 
ágazatokban, továbbá szorgalmazza az 
ESZA jobb felhasználását;
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Alkalmazkodási Alap összegeinek 
növelését;

Or. en

Módosítás 18
Jean Lambert

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. folyamatos költségvetési erőfeszítést kér 
a képzéseknek és átképzéseknek a szociális 
partnerek támogatásával történő 
megvalósulása érdekében a 
munkaerőhiánnyal küszködő ágazatokban, 
továbbá szorgalmazza az ESZA jobb 
felhasználását és az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap 
összegeinek növelését;

4. folyamatos költségvetési erőfeszítést kér 
a képzéseknek és átképzéseknek a szociális 
partnerek támogatásával történő 
megvalósulása érdekében a 
munkaerőhiánnyal küszködő ágazatokban
− különösen az idősebb munkavállalók 
számára, akiknek egyébként a 
munkaerőpiacról való kiszorulással 
kellene szembenézniük −, továbbá az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel 
összhangban, figyelembe véve az olyan 
kulcsfontosságú ágazatokat, amelyek 
magas potenciállal rendelkeznek a 
munkahelyteremtés szempontjából és
amelyeket a Bizottság a munkahelyeket 
teremtő fellendülésről szóló 
közleményében azonosított, mint például a 
zöld gazdaság, az egészségügy és az ikt-
ágazat;

szorgalmazza az ESZA jobb 
felhasználását és az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap 
összegeinek növelését a koherencia, a 
fenntarthatóság és a komplementaritás 
növelése mellett, a döntéshozatali 
folyamat lerövidítése és leegyszerűsítése 
érdekében;

Or. en
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Módosítás 19
Marian Harkin

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. folyamatos költségvetési erőfeszítést kér 
a képzéseknek és átképzéseknek a szociális 
partnerek támogatásával történő 
megvalósulása érdekében a 
munkaerőhiánnyal küszködő ágazatokban, 
továbbá szorgalmazza az ESZA jobb 
felhasználását és az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap összegeinek 
növelését;

4. folyamatos költségvetési erőfeszítést kér 
a képzéseknek és átképzéseknek a szociális 
partnerek támogatásával történő 
megvalósulása érdekében a 
munkaerőhiánnyal küszködő ágazatokban, 
továbbá szorgalmazza az ESZA jobb 
felhasználását és az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap összegeinek 
növelését; kéri a tagállamokat, hogy teljes 
mértékben használják ki az EGAA-t, és 
főként, hogy tegyenek fokozott 
erőfeszítéseket ezen eszköz 
megismertetésére;

Or. en

Módosítás 20
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni 
a társadalmi beavatkozást célzó összes 
költségvetési alapot; úgy véli, hogy 
különösen az Európai Szociális Alap 
esetében van szükség kétszerannyi 
támogatásra a válság szociális 
következményeivel, különösen a 
munkanélküliséggel és a szegénységgel 
való megbirkózás érdekében;

Or. pt
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Módosítás 21
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az EGAA 
alkalmazására vonatkozó szabályzat 
jelenlegi felülvizsgálatának lehetővé kell 
tennie, hogy növekedjen annak 
hatékonysága, különösen a 
mobilizálására vonatkozó költségvetési 
szempontok tekintetében;

Or. fr

Módosítás 22
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. kéri, hogy növeljék a közösségi 
társfinanszírozás arányát, különösen a 
szociális területeken működő projektek 
tekintetében (ESZA, kohéziós alapok és a 
Progress program), annak biztosítása 
érdekében, hogy a pénzügyi 
nehézségekkel küzdő tagállamok teljes 
mértékben ki tudják használni a közösségi 
alapokat; úgy véli, hogy a nemzeti 
hozzájárulásnak nem szabad túllépnie a 
10%-ot;

Or. pt

Módosítás 23
Inês Cristina Zuber
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Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. hangsúlyozza a féri-női dimenzió 
beépítésének szükségességét az összes 
közösségi alap szabályaiba és azok 
alkalmazásába, és külön felhívja a 
figyelmet az ESZA-ra, amelynek 
megfelelő kapacitással kell rendelkeznie 
az esélyegyenlőségre, az állandó, minőségi 
foglalkoztatásra, a jövedelmek méltányos 
újraelosztására irányuló politikák 
előmozdításához;

Or. pt

Módosítás 24
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. sürgeti a polgárok tájékoztatásának 
megerősítését olyan meglévő programok 
vonatkozásában, mint az EURES, „Az első 
EURES-állásod” kísérleti projekt és a 
mikrofinanszírozási eszköz;

5. sürgeti a polgárok tájékoztatásának 
megerősítését olyan meglévő programok 
vonatkozásában, mint az EURES, „Az első 
EURES-állásod”, „Társadalmi szolidaritás 
a társadalmi beilleszkedésért” kísérleti 
projekt és a mikrofinanszírozási eszköz;

Or. fr

Módosítás 25
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. javasolja, hogy a szükséges 
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finanszírozás biztosítása mellett hozzanak 
létre egy költségvetési sort, amely a 
bizonytalan foglalkoztatási formák rendes 
munkaviszonnyá való alakítását célozza, 
tekintettel arra, hogy ez az egyik 
kulcskérdés a munkavállalói jogok terén;

Or. pt

Módosítás 26
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri, hogy részletesen és rendszeresen 
tájékoztassák az Európai Parlamentet a 
kísérleti projektek Bizottság általi 
végrehajtásának egyes szakaszairól;

Or. fr

Módosítás 27
Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. kéri, hogy kezdeményezzenek kísérleti 
projekteket többek között a fiataloknak 
szóló garancia és a munkavállalói 
résztulajdon témájában;

Or. fr

Módosítás 28
Milan Cabrnoch
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az európai 
költségvetésnek támogatnia kell a 
társadalmi konvergencia előmozdítását, a 
társadalmilag felelős vállalati politika 
fejlesztését, továbbá a szociális-jogi 
normák vállalatok általi ellenőrzését és 
alkalmazását tisztességes munkahelyek 
létrehozása érdekében.

6. hangsúlyozza, hogy az európai 
költségvetésnek támogatnia kell az 
egységes piac megvalósítását, a
versenyképességet és a társadalmi 
konvergencia előmozdítását, a 
társadalmilag felelős vállalati politika 
fejlesztését, továbbá a szociális-jogi 
normák vállalatok általi ellenőrzését és 
alkalmazását tisztességes munkahelyek 
létrehozása érdekében.

Or. en

Módosítás 29
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az európai 
költségvetésnek támogatnia kell a 
társadalmi konvergencia előmozdítását, a 
társadalmilag felelős vállalati politika 
fejlesztését, továbbá a szociális-jogi 
normák vállalatok általi ellenőrzését és 
alkalmazását tisztességes munkahelyek 
létrehozása érdekében.

6. hangsúlyozza, hogy az európai 
költségvetésnek támogatnia kell a 
társadalmi konvergencia előmozdítását, a 
társadalmilag felelős vállalati politika 
fejlesztését, továbbá a szociális-jogi 
normák vállalatok általi ellenőrzését és 
alkalmazását tisztességes − azaz stabil, 
megfelelő munkakörülményeket biztosító 
és az alapvető javakhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést 
lehetővé tevő jövedelmet biztosító −
munkahelyek létrehozása érdekében;

Or. fr


