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Τροπολογία 1
Frédéric Daerden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. συμμερίζεται την άποψη που 
διατυπώθηκε στα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης 
Μαρτίου 2013 ότι «η αντιμετώπιση της 
ανεργίας αποτελεί τη σημαντικότερη 
κοινωνική πρόκληση. Κατά συνέπεια, οι 
πολιτικές για την ενεργή απασχόληση, οι 
κοινωνικές πολιτικές και οι πολιτικές για 
την αγορά εργασίας απαιτούν ιδιαίτερη 
προτεραιότητα και προσοχή στην 
παρούσα κατάσταση, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην προαγωγή της 
απασχόλησης των νέων.»· ζητεί φιλόδοξη 
κατανομή των πιστώσεων για την 
προτεραιότητα αυτή· 

Or. en

Τροπολογία 2
Jean Lambert

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη αποτελεί 
κλειδί για περισσότερες θέσεις 
απασχόλησης και αυξημένη ευημερία και 
επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να 
προσανατολιστούν με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα τα διαρθρωτικά 
ταμεία προς την προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και την 
επιτάχυνση της καταβολής των 
υποχρεώσεων

1. υπενθυμίζει ότι η δημιουργία 
περισσότερων θέσεων απασχόλησης είναι 
στοιχείο ζωτικής σημασίας για την 
οικονομική μεγέθυνση και ότι είναι 
απαραίτητο να προσανατολιστούν με 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τα 
διαρθρωτικά ταμεία προς την προώθηση
απασχόλησης που θα συμβαδίζει με τη 
στρατηγική ΕΕ2020 και την επιτάχυνση 
ανάπτυξης και την επιτάχυνση της 
καταβολής των πιστώσεων ανάληψης
υποχρεώσεων·
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Τροπολογία 3
Frédéric Daerden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη αποτελεί 
κλειδί για περισσότερες θέσεις
απασχόλησης και αυξημένη ευημερία και 
επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να 
προσανατολιστούν με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα τα διαρθρωτικά 
ταμεία προς την προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και την επιτάχυνση 
της καταβολής των υποχρεώσεων

1. εκτιμά ότι προτεραιότητα του 
ευρωπαϊκού προϋπολογισμού το 2014 θα 
πρέπει να αποτελεί η υποστήριξη της 
οικονομικής ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας, η τόνωση της 
απασχόλησης και η καταπολέμηση της 
ανεργίας των νέων· υπενθυμίζει ότι η 
ανάπτυξη αποτελεί κλειδί για τη 
δημιουργία περισσότερων θέσεων
απασχόλησης και αυξημένη ευημερία και 
επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να 
προσανατολιστούν με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα τα διαρθρωτικά 
ταμεία προς την προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης και την επιτάχυνση 
της καταβολής των πιστώσεων ανάληψης
υποχρεώσεων·

Or. en

Τροπολογία 4
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη αποτελεί 
κλειδί για περισσότερες θέσεις 
απασχόλησης και αυξημένη ευημερία και 
επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να 
προσανατολιστούν με μεγαλύτερη 

1. υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη αποτελεί 
κλειδί για περισσότερες θέσεις 
απασχόλησης και αυξημένη ευημερία και 
επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να 
προσανατολιστούν με μεγαλύτερη 
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αποτελεσματικότητα τα διαρθρωτικά 
ταμεία προς την προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και την επιτάχυνση 
της καταβολής των υποχρεώσεων

αποτελεσματικότητα τα διαρθρωτικά 
ταμεία προς την προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και την επιτάχυνση 
της καταβολής των υποχρεώσεων και οι 
ταμειακές ροές πρέπει να μπορούν να 
παρακολουθούνται με ευχέρεια και να 
είναι δημόσιες, έτσι ώστε οι πολίτες να 
μπορούν να παρακολουθούν και να 
αξιολογούν την αποτελεσματικότητά 
τους·

Or. fi

Τροπολογία 5
Frédéric Daerden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 13ης 
Μαρτίου 2013 στο οποίο τονίζει ότι είναι 
αποφασισμένο να αποτρέψει οποιαδήποτε 
περαιτέρω μεταφορά πληρωμών από το
2013 στο επόμενο ΠΔΠ και ανάγει την 
οριστική έγκριση διορθωτικού 
προϋπολογισμού σε προϋπόθεση για την 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για 
το ΠΔΠ και ζητεί από το Συμβούλιο να 
αναλάβει πολιτική δέσμευση ότι όλες οι 
νομικές υποχρεώσεις που πρέπει να 
καταβληθούν το 2013 θα εξοφληθούν 
μέχρι τα τέλη του φετινού χρόνου·  
τονίζει ακόμη ότι περισσότερο από το ένα 
τέταρτο του σχεδίου διορθωτικού 
προϋπολογισμού ( 3.253 εκατ. ευρώ) 
προορίζεται για την τήρηση 
παρελθουσών και τρεχουσών 
υποχρεώσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου·

Or. en
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Τροπολογία 6
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι η κύρια οικονομική 
υποστήριξη για τις πολιτικές με στόχο 
την αντιμετώπιση της ανεργίας και τα 
διαρκώς υψηλά ποσοστά φτώχειας και 
την προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
στην ΕΕ στην επόμενη δημοσιονομική 
περίοδο παρέχεται από το ΕΚΤ· καλεί, ως 
εκ τούτου, από τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν το 25% του 
προϋπολογισμύ που προορίζεται για την 
πολιτική συνοχής για το EKT και το 20% 
των κονδυλίων του ΕΚΤ για την 
υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και 
την καταπολέμηση της φτώχειας, 
επενδύοντας έτσι στους ανθρώπους της 
ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 7
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. εμμένει στην άποψη ότι απαιτείται 
αύξηση του συνόλου των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού που προορίζονται για 
κοινωνικές δράσεις· εκτιμά ειδικότερα 
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα 
πρέπει να διπλασιάσει τη χρηματοδότησή 
του προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι 
κοινωνικές συνέπειες της κρίσης, 
συγκεκριμένα η ανεργία και η φτώχεια·

Or. pt
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Τροπολογία 8
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. ζητεί αύξηση των ποσοστών 
κοινοτικής συγχρηματοδότησης, ιδίως 
για έργα που αφορούν τους κοινωνικούς 
τομείς (ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής και 
Πρόγραμμα Progress), έτσι ώστε τα 
κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν 
οικονομικές δυσχέρειες να μπορούν να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο την κοινοτική 
χρηματοδότηση· η εθνική συμμετοχή δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει το 10%·

Or. pt

Τροπολογία 9
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. τονίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου στους κανόνες και 
την εκτέλεση όλων των κοινοτικών 
ταμείων και εφιστά ιδιαίτερα την 
προσοχή στο ΕΚΤ, που πρέπει να διαθέτει 
επαρκή ικανότητα για την προώθηση 
πολιτικών για την ισότητα, σταθερών 
θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και 
δίκαιης αναδιανομής του εισοδήματος·

Or. pt
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Τροπολογία 10
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. παροτρύνει την Επιτροπή να ενεργήσει 
χωρίς χρονοτριβή ώστε να διευκολύνει την 
εφαρμογή του Προγράμματος για 
Κοινωνική Αλλαγή και Καινοτομία (PSCI) 
για την προαγωγή ενός μείγματος 
υποστηρικτικών ενεργητικών πολιτικών 
στην αγορά εργασίας και καλής 
εργασιακής πολιτικής προκειμένου να 
βελτιωθούν τα ποσοστά επανάκαμψης της 
απασχόλησης, ιδίως όσον αφορά τους 
μακροχρόνια ανέργους·

2. παροτρύνει την Επιτροπή να ενεργήσει 
χωρίς χρονοτριβή ώστε να διευκολύνει την 
εφαρμογή του ΕΚΤ και Προγράμματος για 
Κοινωνική Αλλαγή και Καινοτομία (PSCI) 
για την προαγωγή ενός μείγματος 
υποστηρικτικών ενεργητικών πολιτικών 
στην αγορά εργασίας και καλής 
εργασιακής πολιτικής προκειμένου να 
βελτιωθούν τα ποσοστά επανάκαμψης της 
απασχόλησης, ιδίως όσον αφορά τους 
μακροχρόνια ανέργους, με παράλληλα 
οφέλη από τις συνέργειες της 
διασυνοριακής συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 11
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. παροτρύνει την Επιτροπή να ενεργήσει 
χωρίς χρονοτριβή ώστε να διευκολύνει την 
εφαρμογή του Προγράμματος για 
Κοινωνική Αλλαγή και Καινοτομία (PSCI) 
για την προαγωγή ενός μείγματος 
υποστηρικτικών ενεργητικών πολιτικών 
στην αγορά εργασίας και καλής 
εργασιακής πολιτικής προκειμένου να 
βελτιωθούν τα ποσοστά επανάκαμψης της 
απασχόλησης, ιδίως όσον αφορά τους 
μακροχρόνια ανέργους·

2. παροτρύνει την Επιτροπή να ενεργήσει 
χωρίς χρονοτριβή ώστε να διευκολύνει την 
εφαρμογή του Προγράμματος για 
Κοινωνική Αλλαγή και Καινοτομία (PSCI) 
για την προαγωγή ενός μείγματος 
υποστηρικτικών ενεργητικών πολιτικών 
στην αγορά εργασίας και καλής 
εργασιακής πολιτικής προκειμένου να 
βελτιωθούν τα ποσοστά επανάκαμψης της 
απασχόλησης, ιδίως όσον αφορά τους 
μακροχρόνια ανέργους, το πρόγραμμα 
Progress, οι μικροχρηματοδοτήσεις και οι 
διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις είναι 
εργαλεία τα οποία θα πρέπει να τύχουν 
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υποστήριξης στα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 12
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. προτείνει τη δημιουργία ενός 
κονδυλίου του προϋπολογισμού με τις 
αντίστοιχες πιστώσεις ώστε να δοθούν 
κίνητρα για τη μετατροπή του 
καθεστώτος των δήθεν 
αυτοαπασχολούμενων σε συμβάσεις 
πραγματικής εργασίας με κοινωνικά 
δικαιώματα, δεδομένου ότι πρόκειται για 
ζήτημα ζωτικής σημασίας όσον αφορά τα 
δικαιώματα των εργαζομένων·

Or. pt

Τροπολογία 13
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την 
ταχεία εφαρμογή της πρωτοβουλίας για 
την απασχόληση των νέων και να 
αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες που 
προσφέρει τόσο η δράση «Η πρώτη σου 
εργασία EURES» όσον αφορά την 
εδραίωση της κινητικότητας όσο και η 
προπαρασκευαστική δράση «Μέτρα 
ενεργοποίησης με στόχο τους νέους —
Υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Νεολαία 
σε Κίνηση»» προκειμένου να τεθούν σε 

3. εμμένει στην άποψη ότι στον 
προϋπολογισμό του θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην καταπολέμηση της 
ανεργίας· καλεί την Επιτροπή να 
διευκολύνει την ταχεία εφαρμογή της 
πρωτοβουλίας για την απασχόληση των 
νέων και να αξιοποιήσει πλήρως τις 
δυνατότητες που προσφέρει τόσο η δράση
«Η πρώτη σου εργασία EURES» και τα 
στοχευμένα προγράμματα κινητικότητας 
στο πλαίσιο του άξονα EURES του PSCI
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λειτουργία τα προγράμματα της
«Εγγύησης για τη Νεολαία»·

όσον αφορά την εδραίωση της 
κινητικότητας όσο και η 
προπαρασκευαστική δράση «Μέτρα 
ενεργοποίησης με στόχο τους νέους —
Υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Νεολαία 
σε Κίνηση»» προκειμένου να τεθούν σε 
λειτουργία τα προγράμματα της
«Εγγύησης για τη Νεολαία»·

Or. en

Τροπολογία 14
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. καταδικάζει το γεγονός ότι η 
χρηματοδότηση που διατίθεται για την 
πρωτοβουλία για την απασχόληση των 
νέων είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με αυτή 
που απαιτείται προκειμένου να έχει 
ουσιαστικό αντίκτυπο στην ανεργία των 
νέων· παραπέμπει, στο πλαίσιο αυτό, στη 
μελέτη της ΔΟΕ «Ανεργία στην 
ευρωζώνη: τάσεις και πολιτικές 
απαντήσεις» που τονίζει την ανάγκη να 
διατεθούν 21 δισ. ευρώ προκειμένου η 
πρωτοβουλία να έχει αποτέλεσμα στο 
επίπεδο ανεργίας των νέων·

Or. pt

Τροπολογία 15
Frédéric Daerden, Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. συντάσσεται με την άποψη ότι ο 4. συντάσσεται με την άποψη ότι ο 
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προϋπολογισμός της ΕΕ οφείλει να 
στηρίξει μέτρα για την επαγγελματική 
κατάρτιση και για την απόκτηση 
επαγγελματικών προσόντων·

προϋπολογισμός της ΕΕ οφείλει να 
στηρίξει μέτρα για την επαγγελματική 
κατάρτιση και για την απόκτηση 
επαγγελματικών προσόντων μέσω 
επαρκών δημοσιονομικών προβλέψεων 
για το ΕΚΤ και το πρόγραμμα «Erasmus 
για όλους»· υπενθυμίζει εν προκειμένω 
την πρόταση για σύσταση του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση εγγυήσεων για 
τη νεολαία·

Or. en

Τροπολογία 16
Jean Lambert

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. υπενθυμίζει πόση σημασία έχει η 
επαρκής χρηματοδότηση των δικτύων 
της κοινωνίας των πολιτών, δεδομένης 
κυρίως της γενικής αντίληψης περί 
αυξανόμενου χάσματος μεταξύ της ΕΕ 
και των πολιτών που εκπροσωπεί· 

Or. en

Τροπολογία 17
Frédéric Daerden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει επαρκείς πιστώσεις 
πληρωμών στη γραμμή του 
προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση·

5. τονίζει τον καίριο ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει ένα ανανεωμένο ΕΤΠΑ 
στη βελτίωση των ποσοστών μετάβασης 
στην απασχόληση, δεδομένου ότι 
επικεντρώνεται κυρίως στην 
επαγγελματική κατάρτιση και την παροχή 
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συμβουλών για θέματα σταδιοδρομίας·
παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
επαρκείς πιστώσεις πληρωμών 
τουλάχιστον 75 εκατ. ευρώ στη γραμμή 
του προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι η έλλειψη πιστώσεων 
πληρωμών στα τέλη του 2012 συνέβαλε 
στην περαιτέρω καθυστέρηση των 
κινητοποιήσεων του ταμείου αυτού·
υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ δημιουργήθηκε 
ως χωριστό ειδικό μέσο με δικούς του 
στόχους και προθεσμίες και ότι, 
επομένως, δικαιούται ιδιαίτερες 
πιστώσεις, ώστε να αποφεύγονται, στο 
μέτρο του δυνατού, οι μεταφορές 
πιστώσεων από άλλες θέσεις όπως 
συνέβαινε στο παρελθόν, οι οποίες θα 
μπορούσαν να αποβούν εις βάρος της 
επίτευξης των στόχων πολιτικής του 
ΕΤΠ· ελπίζει ότι, στο πλαίσιο του νέου 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(2014-2020), θα επέλθουν περαιτέρω 
βελτιώσεις στη διαδικασία και θα 
επιτευχθεί μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και 
προβολή του ΕΤΠ·

Or. en

Τροπολογία 18
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει επαρκείς πιστώσεις 
πληρωμών στην γραμμή του 
προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει επαρκείς πιστώσεις 
πληρωμών στην γραμμή του 
προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και 
ζητεί να γίνεται συνετή και ενδεδειγμένη 
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χρήση του από τα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 19
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί εύρωστες και εσπευσμένες 
πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 
πληρωμών για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η έσχατη ένδεια·

6. ζητεί οι διαθέσιμοι πόροι για αναλήψεις
υποχρεώσεων για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους όσον αφορά 
την περίοδο 2014 έως 2020 να ανέλθουν 
σε 5 δισ. ευρώ·

Or. pt

Τροπολογία 20
Csaba Őry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί εύρωστες και εσπευσμένες 
πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 
πληρωμών για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η έσχατη ένδεια·

6. ζητεί στην αρχή της επταετούς 
περιόδου προγραμματισμού εύρωστες και 
εσπευσμένες πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων και πληρωμών για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έσχατη 
ένδεια·

Or. en

Τροπολογία 21
Hans-Peter Martin
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί εύρωστες και εσπευσμένες 
πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 
πληρωμών για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η έσχατη ένδεια·

6. ζητεί εύρωστες και εσπευσμένες 
πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 
πληρωμών για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η έσχατη ένδεια και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός·

Or. de

Τροπολογία 22
Frédéric Daerden, Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί εύρωστες και εσπευσμένες 
πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 
πληρωμών για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η έσχατη ένδεια·

6. ζητεί εύρωστες και εσπευσμένες 
πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 
πληρωμών για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η έσχατη ένδεια
απέναντι στη σημερινή αύξηση της 
έσχατης ένδειας, αν μη τι άλλο σε 
πραγματικούς αριθμούς σε σχέση με τις 
ετήσιες πιστώσεις 2007-2013 για το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα επισιτιστικής 
βοήθειας των απόρων· εκτιμά ότι, λόγω 
της ημερομηνίας δημοσίευσης των 
προσκλήσεων για την υποβολή 
προσφορών και των προθεσμιών για την 
έγκριση του παρόντος κανονισμού και για 
την προετοιμασία των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, πρέπει να θεσπιστούν
κανόνες που θα διευκολύνουν μια 
ευέλικτη μετάβαση το 2014, προκειμένου 
να αποφευχθεί κάθε διακοπή του 
εφοδιασμού σε τρόφιμα τον χειμώνα 
2013-2014·

Or. en
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Τροπολογία 23
Frédéric Daerden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. τονίζει τον ρόλο του προγράμματος 
PSCΙ στην υποστήριξη δραστηριοτήτων 
και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
όσον αφορά επιτυχείς παρεμβάσεις και 
μηχανισμούς πολιτικής για τον 
περιορισμό και την πρόληψη του 
μακροχρόνιου αποκλεισμού· 

Or. en

Τροπολογία 24
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει τον ρόλο του προγράμματος 
PSCΙ στην υποστήριξη δραστηριοτήτων 
και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
όσον αφορά επιτυχείς παρεμβάσεις και 
μηχανισμούς πολιτικής για τον 
περιορισμό και την πρόληψη του 
κοινωνικού αποκλεισμού· 

Or. en

Τροπολογία 25
Frédéric Daerden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. υπογραμμίζει ότι στον τομέα της 
κοινωνικής ένταξης θα πρέπει να 
εφαρμόζονται οι αρχές της ενσωμάτωσης 
της διάστασης του φύλου, δεδομένου ότι 
είναι υψηλότερο το ποσοστό των 
γυναικών έναντι των ανδρών που 
υποφέρουν από φτώχεια λόγω 
αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και 
μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των δύο 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 26
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 
2014 οφείλει να υποστηρίξει μέτρα 
προαγωγής της επιχειρηματικότητας υπέρ 
των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων, εστιάζοντας μεταξύ 
άλλων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα 
και στις καινοτόμες κοινωνικές 
επιχειρήσεις και στην αυτοαπασχόληση, 
καθώς και στην προσπάθεια να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση σε 
χρηματοδοτικούς πόρους μέσω του άξονα 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας του PSCI·

7. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 
2014 οφείλει να υποστηρίξει μέτρα 
προαγωγής της επιχειρηματικότητας υπέρ 
των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων, εστιάζοντας μεταξύ 
άλλων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα 
και στις καινοτόμες κοινωνικές 
επιχειρήσεις και στην αυτοαπασχόληση, 
καθώς και στην προσπάθεια να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση σε 
χρηματοδοτικούς πόρους μέσω του άξονα 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας του PSCI 
και κυρίως έναντι των επιχειρήσεων που 
έχουν αναπτύξει την κοινωνική πτυχή 
στην πρακτική εφαρμογή της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης·

Or. fr
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Τροπολογία 27
Csaba Őry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 
2014 οφείλει να υποστηρίξει μέτρα 
προαγωγής της επιχειρηματικότητας υπέρ 
των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων, εστιάζοντας μεταξύ 
άλλων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα 
και στις καινοτόμες κοινωνικές 
επιχειρήσεις και στην αυτοαπασχόληση, 
καθώς και στην προσπάθεια να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση σε 
χρηματοδοτικούς πόρους μέσω του άξονα 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας του PSCI·

7. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 
2014 οφείλει να υποστηρίξει μέτρα 
προαγωγής της επιχειρηματικότητας υπέρ 
των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων, εστιάζοντας μεταξύ 
άλλων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα 
και στις καινοτόμες κοινωνικές 
επιχειρήσεις και στην αυτοαπασχόληση, 
καθώς και στην προσπάθεια να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση σε 
χρηματοδοτικούς πόρους μέσω του άξονα 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας του PSCI·
ζητεί ευχερέστερη πρόσβαση στις 
μικροπιστώσεις που διατίθενται μέσω 
του μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων 
και ενίσχυση του συστήματος EURES με 
στόχο τη βελτίωση της κινητικότητας·

Or. en

Τροπολογία 28
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 
2014 οφείλει να υποστηρίξει μέτρα 
προαγωγής της επιχειρηματικότητας υπέρ 
των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων, εστιάζοντας μεταξύ 
άλλων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα 
και στις καινοτόμες κοινωνικές 
επιχειρήσεις και στην αυτοαπασχόληση, 
καθώς και στην προσπάθεια να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση σε 

7. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 
2014 οφείλει να υποστηρίξει μέτρα 
προαγωγής της επιχειρηματικότητας υπέρ 
των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων, εστιάζοντας μεταξύ 
άλλων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα 
και στις καινοτόμες κοινωνικές 
επιχειρήσεις και στην αυτοαπασχόληση, 
καθώς και στην προσπάθεια να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση σε 
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χρηματοδοτικούς πόρους μέσω του άξονα 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας του PSCI·

χρηματοδοτικούς πόρους μέσω του άξονα 
μικροχρηματοδοτήσεων και κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας του PSCI·

Or. en

Τροπολογία 29
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει ότι οι πολύ μικρές, οι 
μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις 
απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων 
στην Ένωση και ότι ένα από τα 
κυριότερα προβλήματα για τη δημιουργία 
τέτοιων επιχειρήσεων και τη 
βιωσιμότητά τους είναι η δυσκολία τους 
να προσελκύσουν χρηματοδότηση·
προτείνει, κατά συνέπεια, να ενισχυθεί η 
πτυχή της μικροχρηματοδότησης στο 
πλαίσιο του PSCI·

Or. pt

Τροπολογία 30
Frédéric Daerden, Stephen Hughes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 
2014 οφείλει να ενισχύσει μια υψηλού 
επιπέδου προστασία των εργαζομένων και 
ένα κλίμα πρόληψης σε ολόκληρη την ΕΕ, 
καθώς και να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
των νέων προκλήσεων στους τομείς της 
υγείας και της ασφάλειας στο χώρο της 
εργασίας που οφείλονται στην οικονομική 

8. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 
2014 οφείλει να εξασφαλίζει την ομαλή 
χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία και του τμήματος 
του προγράμματος για Κοινωνική Αλλαγή 
και Καινοτομία (PSCI) που σχετίζεται με 
την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, 
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και χρηματοπιστωτική κρίση. προκειμένου να υποστηρίξει και να
ενισχύσει περαιτέρω μια υψηλού επιπέδου 
προστασία των εργαζομένων και ένα κλίμα 
πρόληψης σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και 
να συμβάλει στην αντιμετώπιση των νέων 
προκλήσεων στους τομείς της υγείας και 
της ασφάλειας στο χώρο της εργασίας που 
οφείλονται στην οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση στο πλαίσιο μιας 
ανανεωμένης στρατηγικής της ΕΕ για 
την περίοδο 2014-2020 σχετικά με την 
υγεία και την ασφάλεια στην εργασία· 

Or. en

Τροπολογία 31
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 
2014 οφείλει να ενισχύσει μια υψηλού 
επιπέδου προστασία των εργαζομένων και 
ένα κλίμα πρόληψης σε ολόκληρη την ΕΕ, 
καθώς και να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
των νέων προκλήσεων στους τομείς της 
υγείας και της ασφάλειας στο χώρο της 
εργασίας που οφείλονται στην οικονομική 
και χρηματοπιστωτική κρίση.

8. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 
2014 οφείλει να εξασφαλίζει την ομαλή 
χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία και προγραμμάτων 
και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με 
την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, 
προκειμένου να υποστηρίξει και να
ενισχύσει περαιτέρω μια υψηλού επιπέδου 
προστασία των εργαζομένων και ένα κλίμα 
πρόληψης σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και 
να συμβάλει στην αντιμετώπιση των νέων 
προκλήσεων στους τομείς της υγείας και 
της ασφάλειας στο χώρο της εργασίας που 
οφείλονται στην οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση στο πλαίσιο μιας 
ανανεωμένης στρατηγικής της ΕΕ για 
την περίοδο 2014-2020 σχετικά με την 
υγεία και την ασφάλεια στην εργασία· 

Or. en
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Τροπολογία 32
Jean Lambert

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 
2014 οφείλει να ενισχύσει μια υψηλού 
επιπέδου προστασία των εργαζομένων και 
ένα κλίμα πρόληψης σε ολόκληρη την ΕΕ, 
καθώς και να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
των νέων προκλήσεων στους τομείς της 
υγείας και της ασφάλειας στο χώρο της 
εργασίας που οφείλονται στην οικονομική 
και χρηματοπιστωτική κρίση.

8. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 
2014 οφείλει να ενισχύσει μια υψηλού 
επιπέδου προστασία των εργαζομένων και 
ένα κλίμα πρόληψης σε ολόκληρη την ΕΕ, 
καθώς και να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
των νέων προκλήσεων στους τομείς της 
υγείας και της ασφάλειας στο χώρο της 
εργασίας που οφείλονται στην οικονομική 
και χρηματοπιστωτική κρίση και στην 
ανάπτυξη νέων τομέων της βιομηχανίας.

Or. en

Τροπολογία 33
Frédéric Daerden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8a. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 312 
παράγραφος 4, σε περίπτωση που δεν 
επιτευχθεί εγκαίρως συμφωνία για τον 
κανονισμό για το επόμενο ΠΔΠ, 
προβλέπει την εφαρμογή των ανώτατων 
ορίων του τελευταίου έτους του ισχύοντος 
ΠΔΠ και ότι εφαρμόζεται το άρθρο 30 
της ισχύουσας διοργανικής συμφωνίας 
για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση, πράγμα που 
σημαίνει παράταση των ανώτατων ορίων 
του 2013, προσαρμοσμένων με βάση 
σταθερό αποπληθωριστή 2% ετησίως, 
μέχρις ότου εγκριθεί νέος κανονισμός για 
το ΠΔΠ·  επαναλαμβάνει ότι, στην 
περίπτωση αυτή, είναι έτοιμο για την 
επίτευξη ταχείας συμφωνίας με το 



AM\936563EL.doc 21/21 PE510.814v01-00

EL

Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με 
τη διασφάλιση της ισχύος των νομικών 
βάσεων για την εφαρμογή των 
προγραμμάτων και των πολιτικών της 
ΕΕ το 2014, ιδίως όσον αφορά το νέο 
Πρόγραμμα για Κοινωνική Αλλαγή και 
Καινοτομία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους· 

Or. en


