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Pozměňovací návrh 1
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. sdílí názor vyslovený v závěrech 
zasedání Evropské rady ze dne 15. března 
2013, že „nejdůležitější sociální výzva, 
před kterou stojíme, je řešení otázky 
nezaměstnanosti. Za současné situace 
proto zvláštní prioritu a pozornost 
vyžaduje aktivní politika zaměstnanosti, 
sociální politika a politika trhu práce, 
přičemž prioritní musí být zejména 
podpora zaměstnanosti mladých lidí“;
žádá, abychom při přidělování 
rozpočtových prostředků na tuto prioritu 
byli ambiciózní;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Jean Lambert

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že růst je klíčem k vytvoření
více pracovních míst a většímu blahobytu
a že je nezbytné strukturální fondy účinněji 
orientovat na podporu růstu a zrychlit
vyplácení přislíbených prostředků;

1. připomíná, že vytváření více pracovních 
míst je zásadním prvkem hospodářského 
rozvoje a že je nezbytné strukturální fondy 
účinněji orientovat na podporu 
zaměstnanosti v souladu se strategií EU 
2020 a na zrychlení vyplácení přislíbených 
prostředků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že růst je klíčem k vytvoření 
více pracovních míst a většímu blahobytu a 
že je nezbytné strukturální fondy účinněji 
orientovat na podporu růstu a zrychlit 
vyplácení přislíbených prostředků;

1. je toho názoru, že prioritou evropského 
rozpočtu by v roce 2014 mělo být 
podporovat hospodářský růst a 
konkurenceschopnost, stimulovat 
zaměstnanost a bojovat proti 
nezaměstnanosti mladých; připomíná, že 
růst je klíčem k vytvoření více pracovních 
míst a většímu blahobytu a že je nezbytné 
strukturální fondy účinněji orientovat na 
podporu růstu a vytváření pracovních míst 
a zrychlit vyplácení přislíbených 
prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že růst je klíčem k vytvoření 
více pracovních míst a většímu blahobytu a
že je nezbytné strukturální fondy účinněji 
orientovat na podporu růstu a zrychlit 
vyplácení přislíbených prostředků;

1. připomíná, že růst je klíčem k vytvoření 
více pracovních míst a většímu blahobytu, 
že je nezbytné strukturální fondy účinněji 
orientovat na podporu růstu, že by mělo být 
snadné sledovat toky finančních 
prostředků a měly by být veřejné, aby 
mohla veřejnost sledovat a hodnotit jejich 
efektivnost, a že je nutné zrychlit 
vyplácení přislíbených prostředků;

Or. fi

Pozměňovací návrh 5
Frédéric Daerden
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Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná své usnesení ze dne 
13. března 2013, v němž zdůrazňuje, že je 
odhodlán zabránit jakýmkoli dalším 
přesunům plateb z roku 2013 do příštího 
VFR, a prohlašuje, že neuzavře jednání o 
VFR dříve, než bude s konečnou platností 
přijat opravný rozpočet, a požaduje také 
od Rady politický závazek, že všechny 
právní závazky splatné v roce 2013 budou 
vyplaceny do konce letošního roku; dále 
zdůraznil, že více než čtvrtina návrhu 
opravného rozpočtu 2/2013 (částka 3 253 
milionů EUR) je určena na to, aby Unie 
dostála svým minulým a současným 
závazkům v rámci Evropského sociálního 
fondu;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že v příštím rozpočtovém 
období má být primární finanční podpora 
politik, jejichž cílem je snižovat 
nezaměstnanost a trvale vysokou míru 
chudoby a podporovat sociální 
začleňování v EU, poskytována z ESF; 
vyzývá proto členské státy, aby na ESF 
využívaly 25 % rozpočtu přiděleného na 
politiku soudržnosti a 20 % přídělu pro 
ESF použily na podporu sociálního 
začleňování a boj proti chudobě, čímž 
budou investovat do lidí v EU; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. tvrdí, že rozpočtové prostředky na 
činnost v sociální oblasti by se měly 
paušálně zvýšit; domnívá se, že zejména je 
třeba  zdvojnásobit objem prostředků 
Evropského sociálního fondu, má-li se 
podařit vyrovnat se se sociálními důsledky 
krize, zvláště s nezaměstnaností a 
chudobou;

Or. pt

Pozměňovací návrh 8
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. žádá, aby byla zvýšena míra 
spolufinancování EU, zejména u projektů 
v sociálních oblastech (ESF, Fond 
soudržnosti a program Progress), aby bylo 
zajištěno, aby členské státy ve finančních 
problémech byly s to využívat financování 
z EU v plném rozsahu; domnívá se, že 
příspěvek členského státu by neměl 
přesahovat 10 %;

Or. pt

Pozměňovací návrh 9
Inês Cristina Zuber
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Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. poukazuje na potřebu zohlednit 
rovnost žen a mužů v pravidlech 
upravujících fondy EU jako celku a při 
jejich uplatňování a zvláště upozorňuje na 
ESF, který by měl mít dostatečnou 
kapacitu na to, aby napomáhal politikám 
na podporu rovnosti, vysoce kvalitních 
stálých pracovních míst a spravedlivého 
rozdělování příjmů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 10
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. naléhavě vyzývá Komisi, aby urychleně 
umožnila provádění programu pro sociální 
změny a inovace (PSCI), a podpořila tak 
kombinaci aktivních politik na podporu 
trhu práce s cílem zvýšit míru návratu 
dlouhodobě nezaměstnaných do 
zaměstnání;

2. naléhavě vyzývá Komisi, aby urychleně 
umožnila provádění ESF a programu pro 
sociální změny a inovace (PSCI), a 
podpořila tak kombinaci aktivních politik 
na podporu trhu práce s cílem zvýšit míru 
návratu dlouhodobě nezaměstnaných do 
zaměstnání, přičemž je třeba využívat 
synergií přeshraniční spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. naléhavě vyzývá Komisi, aby urychleně 
umožnila provádění programu pro sociální 
změny a inovace (PSCI), a podpořila tak 
kombinaci aktivních politik na podporu 
trhu práce s cílem zvýšit míru návratu 
dlouhodobě nezaměstnaných do 
zaměstnání;

2. naléhavě vyzývá Komisi, aby urychleně 
umožnila provádění programu pro sociální 
změny a inovace (PSCI), a podpořila tak 
kombinaci aktivních politik na podporu 
trhu práce s cílem zvýšit míru návratu 
dlouhodobě nezaměstnaných do 
zaměstnání, přičemž nástroji, které je 
třeba prosazovat ve členských státech, 
jsou program Progres, mikrofinancování 
a přeshraniční partnerství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. navrhuje, aby byla vytvořena 
rozpočtová položka s cílem napomoci 
dosáhnout změny v postavení pracovníků, 
kteří jsou fiktivně osobami samostatně 
výdělečně činnými, aby měli možnost mít 
řádné pracovní smlouvy s právy na 
sociální zabezpečení, neboť jde o klíčovou 
záležitost, pokud se jedná o práva 
pracovníků, a aby do této položky byly 
zapsány odpovídající prostředky; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 13
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby usnadnila rychlé 
provedení Iniciativy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí a rozvinula 
plný potenciál iniciativy „Tvoje první 
práce přes EURES“ na podporu mobility, 
stejně jako potenciál přípravných kroků pro 
„aktivační opatření zacílená na mladé lidi –
provádění iniciativy Mládež v pohybu“, 
jejichž prostřednictvím umožní zahájení 
fungování systému „záruk pro mladé lidi“;

3. trvá na to, aby byl boj proti
nezaměstnanosti mladých v rozpočtu na 
rok 2014 prioritou;   vyzývá k tomu, aby 
byly na Iniciativu  na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí předem 
poskytnuty prostředky tak, že budou 
využity v prvních třech letech víceletého 
finančního rámce na období 2014–2020 a 
byl využit plný potenciál iniciativy „Tvoje 
první práce přes EURES“ a cílených 
systémů mobility v rámci osy EURES 
programu PSCI na podporu mobility, 
stejně jako potenciál přípravných kroků pro 
„aktivační opatření zacílená na mladé lidi –
provádění iniciativy Mládež v pohybu“, 
jejichž prostřednictvím umožní zahájení 
fungování systému „záruk pro mladé lidi“;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyjadřuje politování nad tím, že 
finanční prostředky vyčleněné na 
Iniciativu na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí mají daleko do výše nutné k 
tomu, aby měla iniciativa reálný dopad na 
nezaměstnanost mladých; upozorňuje v 
této souvislosti na studii MOP s názvem 
„Krize pracovního trhu v eurozóně: 
trendy a koncepční reakce“, v níž se 
konstatuje, že má-li se iniciativa v praxi 
projevit na míře nezaměstnanosti 
mladých, je na ni třeba přidělit částku 
21 miliard EUR; 

Or. pt
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Pozměňovací návrh 15
Frédéric Daerden, Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že rozpočet EU by měl 
podporovat odbornou přípravu a opatření 
týkající se odborné kvalifikace;

4. zastává názor, že rozpočet EU by měl 
podporovat odbornou přípravu a opatření 
týkající se odborné kvalifikace 
odpovídajícími příděly rozpočtových 
prostředků pro ESF a program Erasmus 
pro všechny; připomíná v této souvislosti 
návrh doporučení Rady o zřízení záruky 
pro mladé lidi; 

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Jean Lambert

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. připomíná důležitost dostatečného 
financování pro sítě občanské společnosti, 
zejména v situaci, kdy veřejnost pociťuje 
prohlubující se propast mezi EU a občany, 
které zastupuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. naléhavě žádá Komisi, aby zajistila 
dostatečné prostředky na platby pro 
rozpočtové položky týkající se Evropského 
fondu pro přizpůsobení se globalizaci;

5. zdůrazňuje klíčovou roli, kterou může 
hrát obnovený EFG při zvyšování míry 
návratu do pracovního poměru vzhledem 
k jeho silnému důrazu na odbornou 
přípravu a profesní poradenství; naléhavě 
žádá Komisi, aby zajistila dostatečné 
prostředky na platby v rozpočtové položce 
Evropského fondu pro přizpůsobení se 
globalizaci, a to ve výši nejméně 75 000 
000 EUR; lituje toho, že nedostatek 
prostředků na platby na konci roku 2012 
přispěl k dalšímu prodlení při uvolňování 
prostředků z tohoto fondu; připomíná, že 
EFG byl vytvořen jako samostatný 
zvláštní nástroj s vlastními cíli a lhůtami, 
a zaslouží si proto vlastní přidělené 
prostředky; tím se pokud možno zamezí 
převodům z jiných rozpočtových položek, 
k nimž docházelo v minulosti a jež by 
mohly bránit dosažení politických cílů 
EFG; doufá, že do nového nařízení 
o Evropském fondu pro přizpůsobení se 
globalizaci (2014–2020) budou začleněna 
další zdokonalení postupu a bude 
dosaženo vyšší účinnosti, transparentnosti 
a viditelnosti EFG;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. naléhavě žádá Komisi, aby zajistila 
dostatečné prostředky na platby pro 
rozpočtové položky týkající se Evropského 
fondu pro přizpůsobení se globalizaci;

5. naléhavě žádá Komisi, aby zajistila 
dostatečné prostředky na platby v 
rozpočtové položce Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci, a zajistila, aby 
členské státy využívaly tento fond řádně a 
odpovídajícím způsobem;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k tomu, aby byl v zájmu boje 
proti extrémní chudobě urychleně přijat 
pevný závazek a byly zajištěny prostředky 
na platby pro Fond evropské pomoci 
nejchudším osobám;

6. pokud jde o rozpočtové závazky pro 
Fond evropské pomoci nejchudším 
osobám, vyzývá k tomu, aby objem 
prostředků vyčleněných na období 2014–
2020 celkově činil 5 000 000 000 EUR;

Or. pt

Pozměňovací návrh 20
Csaba Őry

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k tomu, aby byl v zájmu boje 
proti extrémní chudobě urychleně přijat 
pevný závazek a byly zajištěny prostředky 
na platby pro Fond evropské pomoci 
nejchudším osobám;

6. vyzývá k tomu, aby byl v zájmu boje 
proti extrémní chudobě na začátku 
sedmiletého plánovacího období urychleně 
přijat pevný závazek a byly zajištěny 
prostředky na platby pro Fond evropské 
pomoci nejchudším osobám;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Hans-Peter Martin

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k tomu, aby byl v zájmu boje 
proti extrémní chudobě urychleně přijat 
pevný závazek a byly zajištěny prostředky 
na platby pro Fond evropské pomoci 
nejchudším osobám;

6. vyzývá k tomu, aby byl v zájmu boje 
proti extrémní chudobě urychleně přijat 
pevný závazek a byly zajištěny prostředky 
na platby pro Fond evropské pomoci 
nejchudším a sociálně vyloučeným 
osobám;

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Frédéric Daerden, Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k tomu, aby byl v zájmu boje 
proti extrémní chudobě urychleně přijat 
pevný závazek a byly zajištěny prostředky 
na platby pro Fond evropské pomoci 
nejchudším osobám;

6. vyzývá k tomu, aby při současném 
vzestupu extrémní chudoby byl v zájmu 
boje proti extrémní chudobě urychleně 
přijat pevný závazek a byly zajištěny 
prostředky na platby pro Fond evropské 
pomoci nejchudším osobám, a to reálně ne 
méně než roční příděl prostředků 
vyčleněný v období 2007–2013 pro 
Evropský program potravinové pomoci 
pro lidi v existenčních nesnázích; 
domnívá se, že vzhledem k datu, kdy musí 
být vydány výzvy k předkládání nabídek, 
a ke lhůtám pro přijetí tohoto nařízení 
a pro přípravu operačních programů by 
měla být vypracována pravidla, která by 
umožnila v roce 2014 flexibilní přechod, 
aby nedošlo k žádnému přerušení dodávek 
potravin během zimy 2013/2014;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. poukazuje na úlohu programu PSCI 
při podpoře činností a sdílení osvědčených 
postupů, pokud jde o úspěšné koncepční 
zásahy a mechanismy k omezení a 
zabránění dlouhodobému vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. poukazuje na úlohu programu PSCI 
při podpoře činností a sdílení osvědčených 
postupů, pokud jde o úspěšné koncepční 
zásahy a mechanismy k omezení a 
zabránění sociálnímu vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že v oblasti sociálního 
začleňování by se měly uplatňovat zásady 
gender mainstreamingu, neboť 
procentuálně více žen než mužů trpí 
chudobou v důsledku vyloučení z trhu 
práce a rozdílu mezi muži a ženami v 
odměňování za práci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by 
měl podporovat opatření na podporu 
podnikatelské činnosti mikropodniků a 
malých a středních podniků, včetně 
sociálního podnikání, inovativních 
sociálních podniků a samostatné výdělečné 
činnosti, a rovněž usnadňovat přístup 
k financování prostřednictvím osy 
„sociální podnikání“ v rámci programu pro 
sociální změny a inovace;

7. zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by 
měl podporovat opatření na podporu 
podnikatelské činnosti mikropodniků a 
malých a středních podniků, včetně 
sociálního podnikání, inovativních 
sociálních podniků a samostatné výdělečné 
činnosti, a rovněž usnadňovat přístup 
k financování prostřednictvím osy 
„sociální podnikání“ v rámci programu pro 
sociální změny a inovace, zejména u 
podniků, které rozvinuly sociální aspekt 
své sociální odpovědnosti podniků;  

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Csaba Őry

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by 
měl podporovat opatření na podporu 
podnikatelské činnosti mikropodniků a 
malých a středních podniků, včetně 
sociálního podnikání, inovativních 
sociálních podniků a samostatné výdělečné 
činnosti, a rovněž usnadňovat přístup 
k financování prostřednictvím osy 
„sociální podnikání“ v rámci programu pro 
sociální změny a inovace;

7. zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by 
měl podporovat opatření na podporu 
podnikatelské činnosti mikropodniků a 
malých a středních podniků, včetně 
sociálního podnikání, inovativních 
sociálních podniků a samostatné výdělečné 
činnosti, a rovněž usnadňovat přístup 
k financování prostřednictvím osy 
„sociální podnikání“ v rámci programu pro 
sociální změny a inovace; požaduje snazší 
přístup k mikroúvěrům dostupným 
prostřednictvím nástroje 
mikrofinancování a posílení systému  
EURES v zájmu zlepšení pracovní 
mobility;
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Or. en

Pozměňovací návrh 28
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by 
měl podporovat opatření na podporu 
podnikatelské činnosti mikropodniků a 
malých a středních podniků, včetně 
sociálního podnikání, inovativních 
sociálních podniků a samostatné výdělečné 
činnosti, a rovněž usnadňovat přístup 
k financování prostřednictvím osy 
„sociální podnikání“ v rámci programu pro 
sociální změny a inovace;

7. zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by 
měl podporovat opatření na podporu 
podnikatelské činnosti mikropodniků a 
malých a středních podniků, včetně 
sociálního podnikání, inovativních 
sociálních podniků a samostatné výdělečné 
činnosti, a rovněž usnadňovat přístup 
k financování prostřednictvím osy 
„mikrofinancování a sociální podnikání“ 
v rámci programu pro sociální změny a 
inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. poukazuje na to, že mikropodniky, 
malé a střední podniky zaměstnávají v EU 
velký počet osob a že jedním z hlavních 
problémů, které brání jejich vytváření a 
fungování, je obtížné získávání finančních 
prostředků;  navrhuje proto, aby byl 
kladen větší důraz na prvek 
mikrofinacování v programu PSCI;

Or. pt



AM\936563CS.doc 17/19 PE510.814v01-00

CS

Pozměňovací návrh 30
Frédéric Daerden, Stephen Hughes

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by 
měl podporovat vysokou míru ochrany 
zaměstnanců, prosazovat kulturu prevence 
v celé EU a také napomáhat překonávání 
nových výzev v oblasti bezpečnosti a 
zdraví při práci, jež přinesla hospodářská a 
finanční krize.

8. zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by 
měl zajistit dostatečné financování pro 
agenturu OSHA a pro tu složku programu 
PSCI, která se týká zdraví a bezpečnosti 
při práci, s cílem udržet a dále podporovat 
vysokou míru ochrany zaměstnanců, 
prosazovat kulturu prevence v celé EU a 
také napomáhat překonávání nových výzev 
v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci, jež 
přinesla hospodářská a finanční krize, v 
rámci obnovené strategie EU pro zdraví a 
bezpečnost při práci na období 2014–
2020;  

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by 
měl podporovat vysokou míru ochrany 
zaměstnanců, prosazovat kulturu prevence 
v celé EU a také napomáhat překonávání 
nových výzev v oblasti bezpečnosti a 
zdraví při práci, jež přinesla hospodářská a 
finanční krize.

8. zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by 
měl zajistit dostatečné financování pro 
agenturu OSHA a programy a činnosti 
týkající se zdraví a bezpečnosti při práci, a 
to s cílem udržet a dále podporovat 
vysokou míru ochrany zaměstnanců, 
prosazovat kulturu prevence v celé EU a 
také napomáhat překonávání nových výzev 
v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci, jež 
přinesla hospodářská a finanční krize, v 
rámci obnovené strategie EU pro zdraví a 
bezpečnost při práci na období 2014–
2020;  
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Or. en

Pozměňovací návrh 32
Jean Lambert

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by 
měl podporovat vysokou míru ochrany 
zaměstnanců, prosazovat kulturu prevence 
v celé EU a také napomáhat překonávání 
nových výzev v oblasti bezpečnosti a 
zdraví při práci, jež přinesla hospodářská a 
finanční krize.

8. zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by 
měl podporovat vysokou míru ochrany 
zaměstnanců, prosazovat kulturu prevence 
v celé EU a také napomáhat překonávání 
nových výzev v oblasti bezpečnosti a 
zdraví při práci, jež přinesla hospodářská a 
finanční krize a rozvoj nových 
průmyslových odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. připomíná, že čl. 312 odst. 4 SFEU 
stanoví uplatnění stropů odpovídajících 
poslednímu roku současného VFR, 
nebude-li včas dosaženo dohody na 
příštím VFR a použije se článek 30 
stávající interinstitucionální dohody o 
rozpočtové kázni a řádném finančním 
řízení, což znamená prodloužení stropů 
pro rok 2013 zvýšených o pevně stanovený  
2% roční deflátor až do přijetí nařízení o 
novém VFR; opakuje, že v případě, že by 
tato situace nastala, je připraven 
dosáhnout rychlé dohody s Radou a 
Komisí na zajištění toho, aby byly v 
platnosti právní základy pro provádění 
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programů a politik EU v roce 2014, 
zejména pokud jde o nový program PSCI, 
Evropský fond pro přizpůsobení se 
globalizaci a Fond evropské pomoci 
nejchudším osobám;

Or. en


