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Muudatusettepanek 1
Frédéric Daerden

Arvamuse projekt
Punkt -1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1. jagab Euroopa Ülemkogu 15. märtsi 
2013. aasta kohtumise järeldustes 
väljendatud seisukohta, et „töötuse 
küsimusega tegelemine on suurim praegu 
meie ees seisev sotsiaalne väljakutse. 
Seetõttu tuleb praeguses olukorras 
pöörata esmajärjekorras ja eriti 
tähelepanu aktiivsele tööhõive-, sotsiaal-
ja tööturupoliitikale, pidades 
esmatähtsaks noorte tööhõive 
edendamist”; nõuab ambitsioonikate 
eelarveassigneeringute tegemist selle 
prioriteedi rahastamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Jean Lambert

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et kõige olulisem
tööhõive ja jõukuse suurendamise tegur 
on majanduskasv ning et struktuurifondide 
rahaga tuleks tõhusamalt soodustada
majanduskasvu ja kulukohustused tuleks 
kiiremini maksetega katta;

1. tuletab meelde, et tööhõive
suurendamine on majandusarengu 
oluline element ning struktuurifondide 
rahaga tuleks tõhusamalt soodustada
tööhõivet kooskõlas strateegiaga 
„Euroopa 2020” ja kulukohustused tuleks 
kiiremini maksetega katta;

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Frédéric Daerden

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et kõige olulisem 
tööhõive ja jõukuse suurendamise tegur on 
majanduskasv ning et struktuurifondide 
rahaga tuleks tõhusamalt soodustada 
majanduskasvu ja kulukohustused tuleks 
kiiremini maksetega katta;

1. on seisukohal, et Euroopa Liidu 2014. 
aasta eelarve prioriteediks peaks olema 
majanduskasvu ja konkurentsivõime 
säilitamine, tööhõive stimuleerimine ning 
võitlus noorte tööpuuduse vastu; tuletab 
meelde, et kõige olulisem tööhõive ja 
jõukuse suurendamise tegur on 
majanduskasv ning et struktuurifondide 
rahaga tuleks tõhusamalt soodustada 
majanduskasvu ning töökohtade loomist ja 
kulukohustused tuleks kiiremini maksetega 
katta;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et kõige olulisem
tööhõive ja jõukuse suurendamise tegur on 
majanduskasv ning et struktuurifondide 
rahaga tuleks tõhusamalt soodustada 
majanduskasvu ja kulukohustused tuleks
kiiremini maksetega katta;

1. tuletab meelde, et kõige olulisem 
tööhõive ja jõukuse suurendamise tegur on 
majanduskasv ning struktuurifondide 
rahaga tuleks tõhusamalt soodustada 
majanduskasvu, rahaliste vahendite 
liikumist peaks olema kerge jälgida ning 
see peaks olema avalik, nii et üldsus saaks 
nende mõjusust jälgida ja hinnata, ka on 
vaja kulukohustused kiiremini maksetega 
katta;

Or. fi

Muudatusettepanek 5
Frédéric Daerden
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Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tuletab meelde oma 13. märtsi 201. 
aasta resolutsiooni, milles parlament 
toonitas, et on kindlalt otsustanud hoida 
ära maksete assigneeringute täiendavad 
ülekandmised 2013. aastast järgmisse 
mitmeaastasesse finantsraamistikku, ning 
seadis mitmeaastast finantsraamistikku 
käsitlevate läbirääkimiste eeltingimuseks 
paranduseelarve lõpliku vastuvõtmise, 
samuti nõudmist, et nõukogu võtaks 
endale kohustuse selle tagamiseks, et kõik 
juriidilised kohustused, mille tähtaeg on 
2013. aastal, täidetakse kõnealuse aasta 
lõpuks; tuletab ühtlasi meelde, et rohkem 
kui neljandik paranduseelarve projektis 
nr 2/2013 (3,253 miljardit eurot) 
sisalduvast summast on mõeldud Euroopa 
Sotsiaalfondi varasemate ja praeguste 
kohustuste täitmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tuletab meelde, et esmast finantsabi 
poliitikavaldkondadele, kus eesmärk on 
võidelda tööpuuduse ja jätkuvalt kõrgel 
tasemel püsiva vaesusmääraga ning 
edendada sotsiaalset kaasatust ELis, 
antakse järgmisel eelarveperioodil ESFi 
kaudu; kutsub seetõttu liikmesriike üles 
kasutama 25% ühtekuuluvuspoliitikale 
eraldatavast eelarvest ESFi jaoks ning 
kasutama 20% ESFi assigneeringutest 
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sotsiaalse kaasatuse edendamiseks ning 
vaesusega võitlemiseks, millega 
investeeritakse ELi inimestesse; 

Or. en

Muudatusettepanek 7
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on jätkuvalt seisukohal, et 
sotsiaalmeetmeteks eraldatavaid 
assigneeringuid tuleks läbivalt 
suurendada; on seisukohal, et eelkõige 
tuleks kahekordistada Euroopa 
Sotsiaalfondi mahtu, et tulla toime kriisi 
sotsiaalsete tagajärgede, eriti tööpuuduse
ja vaesusega;

Or. pt

Muudatusettepanek 8
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. kutsub üles suurendama ELi 
kaasrahastamismäära, eriti 
sotsiaalvaldkonna projektide puhul (ESF, 
Ühtekuuluvusfond ja programm 
„Progress”), millega tagatakse see, et 
finantsprobleemidega liikmesriigid 
saaksid ELi rahastamist täiel määral ära 
kasutada; on seisukohal, et riigi 
rahastatav osa ei toiks olla suurem kui 
10%;
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Or. pt

Muudatusettepanek 9
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. juhib tähelepanu sellele, et soolist 
võrdõiguslikkust tuleb süvalaiendada 
kõikide ELi rahaliste vahendite 
kasutamist reguleerivatele eeskirjadele ja 
nende rakendamisele, ning juhib erilist 
tähelepanu ESFile, millel peaks olema 
piisav suutlikkus, et edendada võrdsust, 
kvaliteetseid püsivad töökohti ning tulu 
õiglast ümberjaotamist toetavat poliitikat; 

Or. pt

Muudatusettepanek 10
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. nõuab, et komisjon muudaks sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programmi 
ellurakendamise kiiremas korras 
lihtsamaks, et oleks võimalik võtta 
toetavaid aktiivseid tööturumeetmeid ja 
tasakaalustatud tööhõivemeetmeid, millega 
suurendada tööle tagasi minevate inimeste 
osakaalu, eelkõige pikaajaliste töötute 
puhul;

2. nõuab, et komisjon muudaks ESFi ja
sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni 
programmi ellurakendamise kiiremas 
korras lihtsamaks, et oleks võimalik võtta 
toetavaid aktiivseid tööturumeetmeid ja 
tasakaalustatud tööhõivemeetmeid, millega 
suurendada tööle tagasi minevate inimeste 
osakaalu, eelkõige pikaajaliste töötute 
puhul, kasutades sealjuures ära 
piiriülesest koostööst tulenevat sünergiat;

Or. en



PE510.814v01-00 8/19 AM\936563ET.doc

ET

Muudatusettepanek 11
Philippe Boulland

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. nõuab, et komisjon muudaks sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programmi 
ellurakendamise kiiremas korras 
lihtsamaks, et oleks võimalik võtta 
toetavaid aktiivseid tööturumeetmeid ja 
tasakaalustatud tööhõivemeetmeid, millega 
suurendada tööle tagasi minevate inimeste 
osakaalu, eelkõige pikaajaliste töötute 
puhul;

2. nõuab, et komisjon muudaks sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programmi 
ellurakendamise kiiremas korras 
lihtsamaks, et oleks võimalik võtta 
toetavaid aktiivseid tööturumeetmeid ja 
tasakaalustatud tööhõivemeetmeid, millega 
suurendada tööle tagasi minevate inimeste 
osakaalu, eelkõige pikaajaliste töötute 
puhul, kusjuures liikmesriigid peaksid 
edendama programmi „Progress”, 
mikrorahastamist ning piiriülest 
partnerlust;

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. teeb ettepaneku luua eelarverida ja 
kanda sinna asjakohased rahalised 
vahendid, et aidata muuta fiktiivselt 
füüsilisest isikust ettevõtjana töötavate 
inimeste staatust, mis võimaldaks neil 
sõlmida sotsiaalseid õigusi andvad 
nõuetekohased töölepingud, mis on 
töötajate õiguste keskne küsimus; 

Or. pt

Muudatusettepanek 13
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck
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Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. palub komisjonil soodustada noorte 
tööhõive algatuse kiiret elluviimist ja
kasutada liikuvuse edendamiseks ära 
kogu algatuse „Sinu esimene EURESi 
töökoht” potentsiaal ning noortegarantii
rakendamiseks kogu ettevalmistava 
tegevuse „Noortele suunatud
aktiveerimismeetmed: algatuse „Noorte 
liikuvus” rakendamine” potentsiaal;

3. toonitab, et võitlus noorte tööpuuduse 
vastu peab olema 2014. aasta eelarve 
prioriteet; nõuab noorte tööhõive algatuse
võimalikult kiiret elluviimist mitmeaastase 
finantsraamistiku (2014–2020) esimesel 
kolmel aastal ja algatuse „Sinu esimene 
EURESi töökoht” ning sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programmi
noortegarantii EURESe telje 
sihtotstarbeliste liikuvuskavade kogu
potentsiaali ärakasutamist liikuvuse 
edendamiseks ja ettevalmistava tegevuse
„Noorte aktiveerimismeetmed – algatuse
„Noorte liikuvus” rakendamine” kogu 
potentsiaali ärakasutamist noortegarantii 
rakendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. taunib asjaolu, et noorte tööhõive 
algatuseks ette nähtud rahastamise maht 
on tunduvalt väiksem sellest, mis on 
vajalik noorte tööhõive reaalseks 
mõjutamiseks; juhib sellega seoses 
tähelepanu Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) uuringule 
„Eurozone job crisis: trends and policy 
responses” (euroala tööhõivekriis: 
suundumused ja poliitilised strateegiad), 
milles märgitakse, et selleks et algatus 
mõjutaks noorte töötusmäära, tuleb 
selleks eraldada 21 miljardit eurot; 
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Or. pt

Muudatusettepanek 15
Frédéric Daerden, Kinga Göncz

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et ELi eelarvest tuleks 
toetada kutseõpet ja 
kutsekvalifikatsiooniga seotud meetmeid;

4. on seisukohal, et ELi eelarvest tuleks 
toetada kutseõpet ja 
kutsekvalifikatsiooniga seotud meetmeid, 
eraldades eelarvest piisavad 
assigneeringud ESFile ja programmile 
„Erasmus kõigile”; tuletab sellega seoses 
meelde ettepanekut võtta vastu nõukogu 
soovitus noortegarantii loomise kohta; 

Or. en

Muudatusettepanek 16
Jean Lambert

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tuletab meelde, kui oluline on 
eraldada kodanikuühiskonna võrgustikele 
piisavad rahalised vahendid, eriti kui 
võtta arvesse üldsuse arvamust, et lõhe 
ELi ja kodanike vahel, keda ta esindab, 
suureneb;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Frédéric Daerden
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Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab, et komisjon tagaks 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi eelarvereal piisavad maksete 
assigneeringud;

5. toonitab, et uuendatud 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondil võib olla keskne roll 
tööhõivemäära parandamisel, kuna fond 
pöörab suurt tähelepanu kutseõppele ja 
karjäärinõustamisele; nõuab, et komisjon 
tagaks Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fondi eelarvereal piisavad 
maksete assigneeringud vähemalt 75 000 
000 euro suuruses summas; peab 
kahetsusväärseks, et maksete 
assigneeringute puudumine 2012. aasta 
lõpus põhjustas veelgi viivitusi selle fondi 
vahendite kasutusele võtmisel; tuletab 
meelde, et Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fond loodi eraldi 
erivahendina, millel on omaette 
eesmärgid ja tähtajad, ning et fondile 
tuleks seetõttu eraldada omaette vahendid, 
et nii palju kui võimalik hoiduda 
assigneeringute ümberpaigutamisest 
muudelt eelarveridadelt − nagu varem on 
juhtunud −, sest see võib raskendada 
fondi poliitiliste eesmärkide saavutamist; 
loodab, et Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi uues 
määruses (2014–2020) tehakse 
menetlusse täiendavaid parandusi ning 
saavutatakse fondi suurem tõhusus, 
läbipaistvus ja nähtavus;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Philippe Boulland

Arvamuse projekt
Punkt 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab, et komisjon tagaks 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi eelarvereal piisavad maksete 
assigneeringud;

5. nõuab, et komisjon tagaks 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi eelarvereal piisavad maksete 
assigneeringud ja tagaks selle, et 
liikmesriigid kasutaksid seda fondi 
nõuete- ja asjakohaselt;

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab, et äärmise vaesusega 
võitlemiseks eraldataks Euroopa abifondile 
enim puudustkannatavate isikute jaoks
kiiremini piisavad kulukohustuste ja 
maksete assigneeringud;

6. nõuab, et Euroopa abifondile enim 
puudustkannatavate isikute jaoks
eraldataks ajavahemikus 2014–2020 
eelarvest kulukohustusi kokku 5 000 000 
000 eurot;

Or. pt

Muudatusettepanek 20
Csaba Őry

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab, et äärmise vaesusega 
võitlemiseks eraldataks Euroopa 
abifondile enim puudustkannatavate isikute 
jaoks kiiremini piisavad kulukohustuste ja 
maksete assigneeringud;

6. nõuab, et seitsmeaastase 
planeerimisperioodi alguses eraldatakse
äärmise vaesusega võitlemiseks Euroopa 
abifondile enim puudustkannatavate isikute 
jaoks kiiremini piisavad kulukohustuste ja 
maksete assigneeringud;

Or. en
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Muudatusettepanek 21
Hans-Peter Martin

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab, et äärmise vaesusega 
võitlemiseks eraldataks Euroopa abifondile 
enim puudustkannatavate isikute jaoks 
kiiremini piisavad kulukohustuste ja 
maksete assigneeringud;

6. nõuab, et äärmise vaesusega 
võitlemiseks eraldataks Euroopa abifondile 
enim puudustkannatavate isikute ja 
sotsiaalselt tõrjutute jaoks kiiremini 
piisavad kulukohustuste ja maksete 
assigneeringud;

Or. de

Muudatusettepanek 22
Frédéric Daerden, Emer Costello

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab, et äärmise vaesusega 
võitlemiseks eraldataks Euroopa abifondile 
enim puudustkannatavate isikute jaoks 
kiiremini piisavad kulukohustuste ja 
maksete assigneeringud;

6. nõuab, et äärmise vaesusega 
võitlemiseks praegusel äärmise vaesuse 
suurenemise ajal eraldataks Euroopa 
abifondile enim puudustkannatavate isikute 
jaoks kiiremini piisavad kulukohustuste ja 
maksete assigneeringud, nii et need ei 
jääks reaalväärtuses alla 2007.–2013. 
aasta Euroopa puudustkannatavate 
inimeste toiduabiprogrammi iga-aastasele 
eraldisele; on seisukohal, et võttes arvesse 
kuupäeva, mil tuleb teha pakkumuse 
esitamise ettepanekud, käesoleva määruse 
vastuvõtmise kuupäeva ning 
rakenduskavade ettevalmistamise aega, 
tuleks koostada eeskirjad, mis 
võimaldavad 2014. aastal paindlikku 
üleminekut, et hoida ära varustamise 
katkemine 2013.–2014. aasta talvel;

Or. en



PE510.814v01-00 14/19 AM\936563ET.doc

ET

Muudatusettepanek 23
Frédéric Daerden

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. toonitab, et sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programm on oluline, kuna 
sellega toetatakse meetmeid ja parimate 
tavade vahetamist pikaajalist tõrjutust 
vähendavate ja ärahoidvate edukate 
poliitiliste meetmete ja mehhanismide 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. toonitab, et sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programm on oluline, kuna 
sellega toetatakse meetmeid ja parimate 
tavade vahetamist sotsiaalset tõrjutust 
vähendavate ja ärahoidvate edukate 
poliitiliste meetmete ja mehhanismide 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Frédéric Daerden

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. toonitab, et sotsiaalse kaasatuse 
valdkonnas tuleks kohaldada soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
põhimõtteid, kuna naiste osakaal vaeste 
hulgas on tööturult tõrjutusest ja soolisest 
palgalõhest tulenevalt suurem kui meeste 
osakaal;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Philippe Boulland

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. rõhutab, et 2014. aasta eelarvest tuleks 
toetada meetmeid, millega soodustataks 
mikro-, väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtetega seotud ettevõtlust, sh 
sotsiaalettevõtlust, uuenduslikke 
sotsiaalettevõtteid ja füüsilisest isikust 
ettevõtjana tegutsemist, ning samuti peaks 
eelarve sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programmi 
sotsiaalettevõtluse hoova kaudu 
rahastamisvõimalusi suurendama;

7. rõhutab, et 2014. aasta eelarvest tuleks 
toetada meetmeid, millega soodustataks 
mikro-, väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtetega seotud ettevõtlust, sh 
sotsiaalettevõtlust, uuenduslikke 
sotsiaalettevõtteid ja füüsilisest isikust 
ettevõtjana tegutsemist, ning samuti peaks 
eelarve sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programmi 
sotsiaalettevõtluse hoova kaudu 
rahastamisvõimalusi suurendama, eriti 
ettevõtja sotsiaalse vastutuse sotsiaalset 
külge arendanud ettevõtjate osas;

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Csaba Őry

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. rõhutab, et 2014. aasta eelarvest tuleks 7. rõhutab, et 2014. aasta eelarvest tuleks 
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toetada meetmeid, millega soodustataks 
mikro-, väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtetega seotud ettevõtlust, sh 
sotsiaalettevõtlust, uuenduslikke 
sotsiaalettevõtteid ja füüsilisest isikust 
ettevõtjana tegutsemist, ning samuti peaks 
eelarve sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programmi 
sotsiaalettevõtluse hoova kaudu 
rahastamisvõimalusi suurendama;

toetada meetmeid, millega soodustataks 
mikro-, väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtetega seotud ettevõtlust, sh 
sotsiaalettevõtlust, uuenduslikke 
sotsiaalettevõtteid ja füüsilisest isikust 
ettevõtjana tegutsemist, ning samuti peaks 
eelarve sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programmi 
sotsiaalettevõtluse hoova kaudu 
rahastamisvõimalusi suurendama; nõuab 
kergemat juurdepääsu 
mikrokrediidirahastu kaudu 
võimaldatavale mikrolaenudele ja 
EURESE tugevdamist tööalase liikuvuse 
parandamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. rõhutab, et 2014. aasta eelarvest tuleks 
toetada meetmeid, millega soodustataks 
mikro-, väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtetega seotud ettevõtlust, sh 
sotsiaalettevõtlust, uuenduslikke 
sotsiaalettevõtteid ja füüsilisest isikust 
ettevõtjana tegutsemist, ning samuti peaks 
eelarve sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programmi 
sotsiaalettevõtluse hoova kaudu 
rahastamisvõimalusi suurendama;

7. rõhutab, et 2014. aasta eelarvest tuleks 
toetada meetmeid, millega soodustataks 
mikro-, väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtetega seotud ettevõtlust, sh 
sotsiaalettevõtlust, uuenduslikke 
sotsiaalettevõtteid ja füüsilisest isikust 
ettevõtjana tegutsemist, ning samuti peaks 
eelarve sotsiaalsete muutuste ja 
innovatsiooni programmi
mikrorahastamise ning sotsiaalettevõtluse 
hoova kaudu rahastamisvõimalusi 
suurendama;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Inês Cristina Zuber
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Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. juhib tähelepanu asjaolule, et mikro-, 
väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad 
annavad ELis tööd paljudele ning üks 
peamisi selliste ettevõtjate asutamise ja 
käigushoidmisega seotud probleeme on 
rahastajate leidmine; teeb seetõttu 
ettepaneku panna suuremat rõhku 
sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni 
programmi mikrorahastamise küljele;

Or. pt

Muudatusettepanek 30
Frédéric Daerden, Stephen Hughes

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. rõhutab, et 2014. aasta eelarve peaks
toetama töötajate igakülgset kaitsmist ja 
kogu ELis tehtavat ennetustegevust ning
aitama lahendada uusi majandus- ja 
finantskriisist tingitud tervise- ja 
tööohutusprobleeme.

8. rõhutab, et 2014. aasta eelarve peaks
tagama Euroopa Tööohutuse ja 
Töötervishoiu Agentuuri ning sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programmi 
tervise- ja tööohutusega seotud haru 
nõuetekohase rahastamise, et säilitada ja 
veelgi edendada töötajate igakülgset 
kaitsmist ja kogu ELis tehtavat 
ennetustegevust ning aidata lahendada uusi 
majandus- ja finantskriisist tingitud tervise-
ja tööohutusprobleeme töötervishoiu ja –
ohutuse ELi uuendatud strateegia (2014–
2020) raames;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Punkt 8
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. rõhutab, et 2014. aasta eelarve peaks
toetama töötajate igakülgset kaitsmist ja 
kogu ELis tehtavat ennetustegevust ning
aitama lahendada uusi majandus- ja 
finantskriisist tingitud tervise- ja 
tööohutusprobleeme.

8. rõhutab, et 2014. aasta eelarve peaks
tagama Euroopa Tööohutuse ja 
Töötervishoiu Agentuuri ning tervise- ja 
tööohutusega seotud programmide ja 
meetmete nõuetekohase rahastamise, et 
säilitada ja veelgi edendada töötajate 
igakülgset kaitsmist ja kogu ELis tehtavat 
ennetustegevust ning aidata lahendada uusi 
majandus- ja finantskriisist tingitud tervise-
ja tööohutusprobleeme töötervishoiu ja –
ohutuse ELi uuendatud strateegia (2014–
2020) raames;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Jean Lambert

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. rõhutab, et 2014. aasta eelarve peaks 
toetama töötajate igakülgset kaitsmist ja 
kogu ELis tehtavat ennetustegevust ning 
aitama lahendada uusi majandus- ja 
finantskriisist tingitud tervise- ja 
tööohutusprobleeme.

8. rõhutab, et 2014. aasta eelarve peaks 
toetama töötajate igakülgset kaitsmist ja 
kogu ELis tehtavat ennetustegevust ning 
aitama lahendada uusi majandus- ja 
finantskriisist ning uute 
tegevusvaldkondade arengust tingitud 
tervise- ja tööohutusprobleeme.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Frédéric Daerden

Arvamuse projekt
Punkt 8 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. tuletab meelde, et ELi toimimise 
lepingu artikli 312 lõikega 4 nähakse ette 
see, et kui uue mitmeaastase 
finantsraamistiku osas õigeaegselt 
kokkulepet ei saavutata, kohaldatakse 
praegu kehtiva finantsraamistiku viimase 
aasta piirmäärasid, ja praegu kehtiva 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärset 
finantsjuhtimist käsitleva 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
artiklit 30, mis tähendab seda, et kuni uue 
mitmeaastast finantsraamistikku käsitleva 
määruse vastuvõtmiseni jäävad kehtima 
2013. aasta piirmäärad ja neid 
kohandatakse 2% suuruse 
aastadeflaatoriga; kordab, et on sellisel 
juhul valmis jõudma nõukogu ja 
komisjoniga kiire kokkuleppeni, millega 
tagatakse kehtiv õiguslik alus ELi 
programmide ja poliitika rakendamiseks 
2014. aastal, eriti uue sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programmi, 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi ja Euroopa abifondi enim 
puudustkannatavate isikute jaoks osas;

Or. en


