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Tarkistus 1
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. yhtyy Eurooppa-neuvoston 
15. maaliskuuta 2013 antamiin 
päätelmiin, joissa todetaan seuraavaa: 
”Työttömyyteen puuttuminen on 
edessämme olevista yhteiskunnallisista 
haasteista kaikkein tärkein. Aktiiviselle 
työllisyys-, sosiaali- ja työvoimapolitiikalle 
onkin nykytilanteessa annettava 
erityisasema, ja erityisenä painopisteenä 
on pidettävä nuorisotyöllisyyden 
edistämistä.”; kehottaa budjetoimaan 
tähän painopisteeseen runsaasti 
määrärahoja;

Or. en

Tarkistus 2
Jean Lambert

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että kasvu on avain 
työpaikkojen ja vaurauden lisäämiseen, ja 
toteaa, että rakennerahastojen varoja on 
suunnattava tehokkaammin kasvun
edistämiseen ja sitoumusten maksamista on 
tehostettava;

1. muistuttaa, että uusien työpaikkojen 
luominen on olennaista talouskehityksen 
kannalta ja että rakennerahastojen varoja 
on suunnattava tehokkaammin työllisyyden
edistämiseen Eurooppa 2020 -strategian 
mukaisesti ja sitoumusten maksamista on 
tehostettava;

Or. en
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Tarkistus 3
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että kasvu on avain 
työpaikkojen ja vaurauden lisäämiseen, ja 
toteaa, että rakennerahastojen varoja on 
suunnattava tehokkaammin kasvun 
edistämiseen ja sitoumusten maksamista on 
tehostettava;

1. katsoo, että talouskasvun tukeminen ja 
kilpailukyvyn säilyttäminen, työllisyyden 
parantaminen ja nuorisotyöttömyyden 
torjuminen olisi otettava unionin vuoden 
2014 talousarvion painopisteiksi; 
muistuttaa, että kasvu on avain 
työpaikkojen ja vaurauden lisäämiseen, ja 
toteaa, että rakennerahastojen varoja on 
suunnattava tehokkaammin kasvun 
edistämiseen ja työpaikkojen lisäämiseen 
ja sitoumusten maksamista on tehostettava;

Or. en

Tarkistus 4
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että kasvu on avain 
työpaikkojen ja vaurauden lisäämiseen, ja 
toteaa, että rakennerahastojen varoja on 
suunnattava tehokkaammin kasvun 
edistämiseen ja sitoumusten maksamista on 
tehostettava;

1. muistuttaa, että kasvu on avain 
työpaikkojen ja vaurauden lisäämiseen, ja 
toteaa, että rakennerahastojen varoja on 
suunnattava tehokkaammin kasvun 
edistämiseen, rahavirtojen on oltava 
helposti seurattavia ja julkisia, jotta 
kansalaiset voivat valvoa ja arvioida 
niiden tehokkuutta, ja sitoumusten 
maksamista on tehostettava;

Or. fi

Tarkistus 5
Frédéric Daerden
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Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. palauttaa mieliin 
13. maaliskuuta 2013 antamansa 
päätöslauselman, jossa se totesi 
päättäneensä estää kaikki uudet maksujen 
siirrot vuodelta 2013 seuraavaan 
monivuotiseen rahoituskehykseen ja olla 
viemättä monivuotista rahoituskehystä 
koskevia neuvotteluja päätökseen ennen 
kuin lisätalousarvio on lopullisesti 
hyväksytty ja jossa se vaati neuvostoa 
sitoutumaan poliittisesti siihen, että kaikki 
vuonna 2013 erääntyvät oikeudelliset 
velvoitteet maksetaan tämän vuoden 
loppuun mennessä; korostaa lisäksi, että 
yli neljännes lisätalousarvioesityksestä 
nro 2/2013 (3 253 miljoonaa euroa) on 
tarkoitettu Euroopan sosiaalirahaston 
aiempien ja nykyisten sitoumusten 
maksamiseen;

Or. en

Tarkistus 6
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. tähdentää, että ESR:n rahoitustuki 
osoitetaan seuraavalla rahoituskaudella 
ensisijaisesti sellaisille politiikanaloille, 
joilla tavoitteena on torjua työttömyyttä ja 
jatkuvasti korkeita köyhyysasteita ja 
edistää unionin sosiaalista osallisuutta; 
kehottaa näin ollen jäsenvaltioita 
käyttämään 25 prosenttia 
koheesiomäärärahoistaan ESR:n hyväksi 
ja käyttämään 20 prosenttia 
ESR-määrärahoista sosiaalisen 
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osallisuuden edistämiseen ja köyhyyden 
torjuntaan ja siten unionin kansalaisten 
hyväksi;

Or. en

Tarkistus 7
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että sosiaalisiin toimiin 
kohdennettuja talousarviomäärärahoja 
olisi lisättävä kautta linjan; pitää 
tarpeellisena varsinkin Euroopan 
sosiaalirahaston resurssien 
kaksinkertaistamista, jotta selviydyttäisiin 
kriisin sosiaalisista seurauksista, etenkin 
työttömyydestä ja köyhyydestä;

Or. pt

Tarkistus 8
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. pyytää lisäämään unionin 
yhteisrahoitusosuutta etenkin sosiaalialan 
hankkeissa (ESR, koheesiorahasto ja 
Progress-ohjelma), jotta voidaan 
varmistaa, että taloudellisissa 
vaikeuksissa olevat jäsenvaltiot voivat 
hyödyntää unionin rahoitusta 
täysimääräisesti; katsoo, että niiden 
kansallinen rahoitusosuus saa olla 
enintään 10 prosenttia;
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Or. pt

Tarkistus 9
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. vaatii, että sukupuolinäkökulma on 
sisällytettävä osaksi kaikkia yhteisön 
varoja koskevia asetuksia ja 
soveltamistoimia, ja pyytää kiinnittämään 
erityistä huomiota ESR:oon, jolla on 
oltava riittävät valmiudet edistää tasa-
arvopolitiikkaa, pysyviä ja laadukkaita 
työpaikkoja ja tulojen oikeudenmukaista 
jakamista;

Or. pt

Tarkistus 10
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota helpottamaan 
nopeasti sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevan Euroopan unionin 
ohjelman täytäntöönpanoa, jotta edistetään 
kannustavaa ja aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa ja hyvää 
työvoimapoliittisten toimien yhdistelmää ja 
parannetaan siten erityisesti 
pitkäaikaistyöttömien 
uudelleentyöllistymistä;

2. kehottaa komissiota helpottamaan 
nopeasti ESR:n sekä sosiaalisia muutoksia 
ja innovaatioita koskevan Euroopan 
unionin ohjelman täytäntöönpanoa, jotta 
edistetään kannustavaa ja aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa ja hyvää 
työvoimapoliittisten toimien yhdistelmää ja 
parannetaan siten erityisesti 
pitkäaikaistyöttömien 
uudelleentyöllistymistä hyödyntäen 
samalla rajat ylittävän yhteistyön 
synergiaa;

Or. en
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Tarkistus 11
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota helpottamaan 
nopeasti sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevan Euroopan unionin 
ohjelman täytäntöönpanoa, jotta edistetään 
kannustavaa ja aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa ja hyvää 
työvoimapoliittisten toimien yhdistelmää ja 
parannetaan siten erityisesti 
pitkäaikaistyöttömien 
uudelleentyöllistymistä;

2. kehottaa komissiota helpottamaan 
nopeasti sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevan Euroopan unionin 
ohjelman täytäntöönpanoa, jotta edistetään 
kannustavaa ja aktiivista 
työmarkkinapolitiikkaa ja hyvää 
työvoimapoliittisten toimien yhdistelmää ja 
parannetaan siten erityisesti 
pitkäaikaistyöttömien 
uudelleentyöllistymistä, ja katsoo, että 
jäsenvaltioissa olisi edistettävä 
Progress-ohjelman, mikrorahoituksen ja 
rajat ylittävien kumppanuuksien 
hyödyntämistä;

Or. fr

Tarkistus 12
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. ehdottaa asianmukaisesti rahoitettua 
uutta budjettikohtaa, josta tuetaan 
näennäisesti itsenäisten 
ammatinharjoittajien aseman 
muuttamista sellaiseksi, että heillä olisi 
oikeus kunnollisiin työsopimuksiin ja 
sosiaaliturvaan, jotka ovat työntekijöiden 
keskeisiä oikeuksia;

Or. pt
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Tarkistus 13
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota edistämään
nuorisotyöllisyysaloitteen nopeaa 
täytäntöönpanoa ja hyödyntämään 
täysimääräisesti ”Eka Eures-työpaikka” 
-aloitetta liikkuvuuden lisäämisessä sekä 
valmistelutoimen ”Nuorten 
aktivointitoimenpiteet – Nuoret liikkeellä”
-aloitetta nuorisotakuujärjestelmien 
käyttöönottamiseksi;

3. vaatii asettamaan nuorisotyöttömyyden 
torjunnan etusijalle vuoden 2014 
talousarviossa; kehottaa käyttämään
nuorisotyöllisyysaloitteen yhteydessä 
vuosien 2014–2020 monivuotisen 
rahoituskehyksen varoja etupainotteisesti 
ensimmäisen kolmen vuoden aikana ja 
hyödyntämään täysimääräisesti ”Eka 
Eures-työpaikka” -aloitetta ja 
kohdennettuja liikkuvuusjärjestelyjä 
PSCI-ohjelman Eures-lohkossa
liikkuvuuden lisäämisessä sekä 
valmistelutoimen ”Nuorten 
aktivointitoimenpiteet – Nuoret liikkeellä” 
-aloitetta nuorisotakuujärjestelmien 
käyttöönottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 14
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää valitettavana, että 
nuorisotyöllisyysaloitteeseen osoitettu 
rahoitus on aivan liian alhaisella tasolla, 
jotta sillä olisi todellista vaikutusta 
nuorisotyöttömyyden torjuntaan; viittaa 
tässä mielessä ILO:n tutkimukseen 
”Eurozone job crisis: trends and policy 
responses”, jossa todetaan, että 
aloitteeseen on osoitettava 21 miljardin 
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euron määräraha, jos sen odotetaan 
vaikuttavan nuorisotyöttömyysasteeseen;

Or. pt

Tarkistus 15
Frédéric Daerden, Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että unionin talousarviosta olisi 
tuettava ammatillista koulutusta ja 
pätevyyttä koskevia toimenpiteitä;

4. katsoo, että unionin talousarviosta olisi 
tuettava ammatillista koulutusta ja 
pätevyyttä koskevia toimenpiteitä 
osoittamalla ESR:lle ja ”Yhteinen 
Erasmus” -ohjelmalle riittävästi 
määrärahoja; palauttaa tässä yhteydessä 
mieliin ehdotuksen neuvoston 
suositukseksi nuorisotakuun 
perustamisesta;

Or. en

Tarkistus 16
Jean Lambert

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää edelleen tärkeänä, että 
kansalaisyhteiskunnan verkostoille 
osoitetaan riittävä rahoitus, etenkin kun 
otetaan huomioon yleinen mielikuva 
kasvavasta kuilusta Euroopan unionin ja 
sen kansalaisten välillä;

Or. en
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Tarkistus 17
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota varmistamaan 
riittävät maksumäärärahat Euroopan 
globalisaatiorahastolle tarkoitettuun 
budjettikohtaan;

5. korostaa, että uudistettu EGR voi olla 
avainasemassa parannettaessa 
työllistymisastetta, koska se painottaa 
vahvasti ammatillista koulutusta ja 
uraneuvontaa; kehottaa komissiota 
varmistamaan riittävät maksumäärärahat –
vähintään 75 000 000 euroa – Euroopan 
globalisaatiorahastolle tarkoitettuun 
budjettikohtaan; pitää valitettavana, että 
maksumäärärahojen puute vuoden 2012 
lopussa viivästytti entisestään näiden 
varojen käyttöönottoa; palauttaa mieliin, 
että EGR luotiin erilliseksi 
erityisvälineeksi, jolla on omat tavoitteet 
ja määräajat, ja että se näin ollen 
ansaitsee omat määrärahat, jotta 
määrärahoja ei tarvitse entiseen tapaan 
siirtää muista budjettikohdista, ellei se ole 
aivan välttämätöntä, koska tästä saattaisi 
koitua haittaa EGR:n tavoitteiden 
saavuttamiselle; toivoo, että uudessa, 
vuosia 2014–2020 koskevassa Euroopan 
globalisaatiorahastoasetuksessa 
menettelyyn tehdään muitakin 
parannuksia ja että rahaston tehokkuutta, 
avoimuutta ja näkyvyyttä kyetään 
parantamaan;

Or. en

Tarkistus 18
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota varmistamaan 
riittävät maksumäärärahat Euroopan 
globalisaatiorahastolle tarkoitettuun 
budjettikohtaan;

5. kehottaa komissiota varmistamaan 
riittävät maksumäärärahat Euroopan 
globalisaatiorahastolle tarkoitettuun 
budjettikohtaan sekä varmistamaan, että 
jäsenvaltiot käyttävät rahastoa 
asianmukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 19
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii riittäviä ja nopeammin 
käytettäviä maksusitoumus- ja 
maksumäärärahoja vähävaraisimmille 
suunnatun eurooppalaisen avun rahastolle, 
jotta voidaan torjua äärimmäistä 
köyhyyttä;

6. vaatii, että vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston 
talousarviositoumuksiin varataan vuosiksi 
2014–2020 yhteensä 5 000 000 000 euroa;

Or. pt

Tarkistus 20
Csaba Őry

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii riittäviä ja nopeammin käytettäviä 
maksusitoumus- ja maksumäärärahoja 
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahastolle, jotta 
voidaan torjua äärimmäistä köyhyyttä;

6. vaatii seitsemän vuoden ohjelmakauden 
alussa riittäviä ja nopeammin käytettäviä 
maksusitoumus- ja maksumäärärahoja 
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahastolle, jotta 
voidaan torjua äärimmäistä köyhyyttä;
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Or. en

Tarkistus 21
Hans-Peter Martin

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii riittäviä ja nopeammin käytettäviä 
maksusitoumus- ja maksumäärärahoja 
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahastolle, jotta 
voidaan torjua äärimmäistä köyhyyttä;

6. vaatii riittäviä ja nopeammin käytettäviä 
maksusitoumus- ja maksumäärärahoja 
vähävaraisimmille ja sosiaalisesti 
syrjäytyneille suunnatun eurooppalaisen 
avun rahastolle, jotta voidaan torjua 
äärimmäistä köyhyyttä;

Or. de

Tarkistus 22
Frédéric Daerden, Emer Costello

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii riittäviä ja nopeammin käytettäviä 
maksusitoumus- ja maksumäärärahoja 
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahastolle, jotta 
voidaan torjua äärimmäistä köyhyyttä;

6. vaatii riittäviä ja nopeammin käytettäviä 
maksusitoumus- ja maksumäärärahoja 
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahastolle, jotta 
voidaan torjua viime aikoina lisääntynyttä 
äärimmäistä köyhyyttä, ja vaatii, että 
määrärahat eivät saa olla 
reaalimääräisesti vähäisemmät kuin ne 
vuotuiset määrärahat, joita Euroopan 
unionin vähävaraisimmille suunnattuun 
elintarvikeapuohjelmaan myönnettiin 
vuosina 2007–2013; katsoo, että kun 
otetaan huomioon tarjouspyyntöjen 
määräaika, tämän asetuksen 
hyväksymisen määräaika ja 
toimintaohjelmien valmistelu, olisi 
laadittava säännöt joustavan siirtymisen 
helpottamiseksi vuonna 2014, jotta 
elintarviketoimitukset eivät katkeaisi 
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talven 2013–2014 aikana;

Or. en

Tarkistus 23
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää PSCI-ohjelmaa tärkeänä, sillä 
siitä tuetaan toimintaa ja 
menestyksekkäitä toimintalinjoja ja 
mekanismeja koskevien parhaiden 
käytäntöjen jakamista pyrkien näin 
vähentämään ja ehkäisemään 
pitkäkestoista syrjäytymistä;

Or. en

Tarkistus 24
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää PSCI-ohjelmaa tärkeänä, sillä 
siitä tuetaan toimintaa ja 
menestyksekkäitä toimintalinjoja ja 
mekanismeja koskevien parhaiden 
käytäntöjen jakamista pyrkien näin 
vähentämään ja ehkäisemään sosiaalista 
syrjäytymistä;

Or. en

Tarkistus 25
Frédéric Daerden
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Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. pitää tärkeänä, että sosiaalisen 
osallisuuden alalla sovelletaan 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen periaatteita, sillä 
naisten osuus köyhistä on suurempi kuin 
miesten työmarkkinoilta syrjäytymisen ja 
sukupuolten välisten palkkaerojen vuoksi;

Or. en

Tarkistus 26
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että vuoden 2014 
talousarviosta olisi tuettava toimenpiteitä, 
jotka edistävät yrittäjyyttä mikroyrityksissä 
sekä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, 
yhteiskunnallinen yrittäjyys, innovatiiviset 
yhteiskunnalliset yritykset ja itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuina, 
sekä edistettävä rahoituksensaantia 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan Euroopan unionin ohjelman 
sosiaalinen yrittäjyys -lohkon kautta;

7. korostaa, että vuoden 2014 
talousarviosta olisi tuettava toimenpiteitä, 
jotka edistävät yrittäjyyttä mikroyrityksissä 
sekä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, 
yhteiskunnallinen yrittäjyys, innovatiiviset 
yhteiskunnalliset yritykset ja itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuina, 
sekä edistettävä rahoituksensaantia 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan Euroopan unionin ohjelman 
sosiaalinen yrittäjyys -lohkon kautta
etenkin yrityksissä, jotka ovat kehittäneet 
yhteiskuntavastuuseensa liittyviä 
sosiaalisia näkökohtia;

Or. fr

Tarkistus 27
Csaba Őry

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että vuoden 2014 
talousarviosta olisi tuettava toimenpiteitä, 
jotka edistävät yrittäjyyttä mikroyrityksissä 
sekä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, 
yhteiskunnallinen yrittäjyys, innovatiiviset 
yhteiskunnalliset yritykset ja itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuina, 
sekä edistettävä rahoituksensaantia 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan Euroopan unionin ohjelman 
sosiaalinen yrittäjyys -lohkon kautta;

7. korostaa, että vuoden 2014 
talousarviosta olisi tuettava toimenpiteitä, 
jotka edistävät yrittäjyyttä mikroyrityksissä 
sekä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, 
yhteiskunnallinen yrittäjyys, innovatiiviset 
yhteiskunnalliset yritykset ja itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuina, 
sekä edistettävä rahoituksensaantia 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan Euroopan unionin ohjelman 
sosiaalinen yrittäjyys -lohkon kautta;
vaatii, että mikroluottojen myöntämistä 
olisi helpotettava mikrorahoitusjärjestelyn 
avulla ja Eures-järjestelmää olisi 
vahvistettava työpaikkojen liikkuvuuden 
edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 28
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että vuoden 2014 
talousarviosta olisi tuettava toimenpiteitä, 
jotka edistävät yrittäjyyttä mikroyrityksissä 
sekä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, 
yhteiskunnallinen yrittäjyys, innovatiiviset 
yhteiskunnalliset yritykset ja itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuina, 
sekä edistettävä rahoituksensaantia 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan Euroopan unionin ohjelman 
sosiaalinen yrittäjyys -lohkon kautta;

7. korostaa, että vuoden 2014 
talousarviosta olisi tuettava toimenpiteitä, 
jotka edistävät yrittäjyyttä mikroyrityksissä 
sekä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, 
yhteiskunnallinen yrittäjyys, innovatiiviset 
yhteiskunnalliset yritykset ja itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuina, 
sekä edistettävä rahoituksensaantia 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan Euroopan unionin ohjelman
mikrorahoitus ja sosiaalinen
yrittäjyys -lohkon kautta;

Or. en
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Tarkistus 29
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että mikro- sekä pienet ja 
keskisuuret yritykset työllistävät EU:ssa 
lukuisia työntekijöitä ja yksi suurista 
ongelmista tällaisten yritysten 
perustamisessa ja toiminnan 
pyörittämisessä on rahoituksen saanti; 
ehdottaa näin ollen, että PSCI:n 
mikrorahoitusosuuteen kiinnitetään 
enemmän huomiota;

Or. pt

Tarkistus 30
Frédéric Daerden, Stephen Hughes

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että vuoden 2014 talousarvion
olisi edistettävä työntekijöiden 
korkeatasoisen suojan ja ennaltaehkäisyn 
kulttuuria koko unionissa ja autettava
ratkaisemaan uusia työterveyteen ja 
-turvallisuuteen liittyviä haasteita, jotka 
johtuvat talous- ja rahoituskriisistä.

8. korostaa, että vuoden 2014 
talousarviossa olisi taattava 
asianmukainen rahoitus Euroopan 
työterveys- ja työturvallisuusvirastolle 
(OSHA) sekä PSCI-ohjelman työterveys-
ja työturvallisuusosuuteen liittyville 
näkökohdille, jotta tuettaisiin ja 
edistettäisiin entisestään työntekijöiden 
korkeatasoisen suojan ja ennaltaehkäisyn 
kulttuuria koko unionissa ja autettaisiin
ratkaisemaan uusia työterveyteen ja
-turvallisuuteen liittyviä haasteita, jotka 
johtuvat talous- ja rahoituskriisistä, EU:n 
uudistetun vuosien 2014–2020 työterveys-
ja työturvallisuusstrategian mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 31
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että vuoden 2014 talousarvion 
olisi edistettävä työntekijöiden 
korkeatasoisen suojan ja ennaltaehkäisyn 
kulttuuria koko unionissa ja autettava
ratkaisemaan uusia työterveyteen ja 
-turvallisuuteen liittyviä haasteita, jotka 
johtuvat talous- ja rahoituskriisistä.

8. korostaa, että vuoden 2014 
talousarviossa olisi taattava 
asianmukainen rahoitus Euroopan 
työterveys- ja työturvallisuusvirastolle 
(OSHA) sekä työterveys- ja 
työturvallisuuteen liittyville ohjelmille ja 
toiminnoille, jotta tuettaisiin ja 
edistettäisiin entisestään työntekijöiden 
korkeatasoisen suojan ja ennaltaehkäisyn 
kulttuuria koko unionissa ja autettaisiin
ratkaisemaan uusia työterveyteen ja
-turvallisuuteen liittyviä haasteita, jotka 
johtuvat talous- ja rahoituskriisistä, EU:n 
uudistetun vuosien 2014–2020 työterveys-
ja työturvallisuusstrategian mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 32
Jean Lambert

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että vuoden 2014 talousarvion 
olisi edistettävä työntekijöiden 
korkeatasoisen suojan ja ennaltaehkäisyn 
kulttuuria koko unionissa ja autettava 
ratkaisemaan uusia työterveyteen ja
-turvallisuuteen liittyviä haasteita, jotka 
johtuvat talous- ja rahoituskriisistä.

8. korostaa, että vuoden 2014 talousarvion 
olisi edistettävä työntekijöiden 
korkeatasoisen suojan ja ennaltaehkäisyn 
kulttuuria koko unionissa ja autettava 
ratkaisemaan uusia työterveyteen ja
-turvallisuuteen liittyviä haasteita, jotka 
johtuvat talous- ja rahoituskriisistä sekä 
uusien teollisuudenalojen kehityksestä;

Or. en
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Tarkistus 33
Frédéric Daerden

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. palauttaa mieliin SEUT-sopimuksen 
312 artiklan 4 kohdan, jonka mukaisesti 
nykyisen rahoituskehyksen viimeistä 
vuotta koskevien enimmäismäärien 
soveltamista jatketaan, jos uudesta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä ei 
päästä sopimukseen määräaikaan 
mennessä, ja tällöin sovelletaan nykyisen 
talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidoista tehdyn toimielinten 
välisen sopimuksen 30 kohtaa, mikä 
merkitsee sitä, että uuden monivuotista
rahoituskehystä koskevan asetuksen 
hyväksymiseen asti sovelletaan edelleen 
vuoden 2013 enimmäismääriä 
mukautettuna 2 prosentin kiinteällä
vuosittaisella deflaattorilla; ilmoittaa 
jälleen olevansa tässä tapauksessa valmis 
pyrkimään pikaisesti yhteisymmärrykseen 
neuvoston ja komission kanssa, jotta 
varmistetaan, että unionin ohjelmia ja 
toimintalinjoja koskevat oikeusperustat 
ovat voimassa vuonna 2014, etenkin 
uuden PSCI:n, Euroopan 
globalisaatiorahaston ja 
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston osalta;

Or. en


