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Módosítás 1
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. egyetért az Európai Tanács 2013. 
március 15-i következtetéseiben foglalt 
állásponttal, mely szerint „a legfontosabb 
előttünk álló társadalmi kihívás a 
munkanélküliség kezelése. A jelenlegi 
helyzetben ezért kiemelt fontosságot kell 
tulajdonítani és különös figyelmet kell 
szentelni az aktív foglalkoztatásnak, 
valamint a szociális és munkaerő-piaci 
politikáknak, továbbá prioritásként kell 
kezelni a fiatalok foglalkoztatásának 
előmozdítását”; ambiciózus költségvetési 
előirányzatok elkülönítését kéri e prioritás 
számára;

Or. en

Módosítás 2
Jean Lambert

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy a növekedés 
jelenti a kulcsot a munkahelyteremtéshez 
és a jólét növeléséhez, és hogy a 
strukturális alapokat hatékonyabban kell a 
növekedés támogatására irányítani és fel 
kell gyorsítani a kötelezettségvállalások 
kifizetését;

1. emlékeztet arra, hogy a gazdasági 
fejlődés egyik alapvető eleme a 
munkahelyteremtés, és hogy a strukturális 
alapokat az Európa 2020 stratégiával 
összhangban hatékonyabban kell a 
foglalkoztatás támogatására és a 
kötelezettségvállalások kifizetésére 
irányítani;

Or. en
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Módosítás 3
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy a növekedés 
jelenti a kulcsot a munkahelyteremtéshez 
és a jólét növeléséhez, és hogy a 
strukturális alapokat hatékonyabban kell a 
növekedés támogatására irányítani és fel 
kell gyorsítani a kötelezettségvállalások 
kifizetését;

1. úgy véli, hogy 2014-ben az uniós 
költségvetésnek elsősorban a gazdasági 
növekedés és a versenyképesség 
fenntartására, a foglalkoztatás 
fellendítésére, valamint a fiatalok 
munkanélkülisége elleni küzdelemre kell 
összpontosítania; emlékeztet arra, hogy a 
növekedés jelenti a kulcsot a 
munkahelyteremtéshez és a jólét 
növeléséhez, és hogy a strukturális 
alapokat hatékonyabban kell a növekedés 
és a munkahelyteremtés támogatására 
irányítani, és fel kell gyorsítani a 
kötelezettségvállalások kifizetését;

Or. en

Módosítás 4
Sari Essayah

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy a növekedés 
jelenti a kulcsot a munkahelyteremtéshez 
és a jólét növeléséhez, és hogy a 
strukturális alapokat hatékonyabban kell a 
növekedés támogatására irányítani és fel 
kell gyorsítani a kötelezettségvállalások 
kifizetését;

1. emlékeztet arra, hogy a növekedés 
jelenti a kulcsot a munkahelyteremtéshez 
és a jólét növeléséhez, és hogy a 
strukturális alapokat hatékonyabban kell a 
növekedés támogatására irányítani, a 
pénzeszközök áramlásának könnyen 
követhetőnek és nyilvánosnak kell lennie, 
hogy a közvélemény ellenőrizni és 
értékelni tudja azok eredményességét, és 
fel kell gyorsítani a kötelezettségvállalások 
kifizetését;

Or. fi
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Módosítás 5
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet 2013. március 13-i 
állásfoglalására, amelyben hangsúlyozta, 
eltökélt szándéka, hogy megakadályozza a 
kifizetések 2013-ból a következő többéves 
pénzügyi keretbe történő minden további 
átvitelét, és amelyben a többéves pénzügyi 
keretről folytatott tárgyalások lezárásának 
feltételéül szabta egy költségvetés-
módosítás végleges elfogadását, továbbá 
politikai elkötelezettséget kért a Tanácstól 
arra vonatkozóan, hogy az év végéig az 
összes, 2013-ban esedékes jogi 
kötelezettség kifizetésre kerül; emellett 
hangsúlyozza, hogy a 2/2013. sz. 
költségvetés-módosítás tervezetében 
szereplő összeg több mint egynegyede 
(3253 millió euró) az Európai Szociális 
Alap múltbéli és jelenlegi 
kötelezettségvállalásainak teljesítésére 
szolgál;

Or. en

Módosítás 6
Göncz Kinga

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet rá, hogy a 
munkanélküliség és a tartósan magas 
szegénységi ráta kezelését, valamint az 
Unión belüli társadalmi befogadás 
előmozdítását célzó politikák számára az 
elsődleges pénzügyi támogatást a 
következő költségvetési időszakban az 
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ESZA biztosítja; ezért felhívja a 
tagállamokat, hogy használják fel az 
ESZA számára kohéziós politikára 
előirányzott összeg 25%-át, és használják 
fel a társadalmi befogadás és a szegénység 
elleni küzdelem céljára biztosított ESZA-
előirányzat 20%-át, és ezáltal fektessenek 
be az Unióban élő emberekbe; 

Or. en

Módosítás 7
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kitart amellett, hogy a társadalmi 
beavatkozást célzó összes költségvetési 
előirányzatot meg kell erősíteni; úgy véli, 
hogy különösen az Európai Szociális Alap 
esetében kétszer annyi támogatásra van 
szükség a válság szociális 
következményeivel, különösen a 
munkanélküliséggel és a szegénységgel 
való megbirkózás érdekében;

Or. pt

Módosítás 8
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felszólít az Unió társfinanszírozási 
arányának növelésére, különösen a 
szociális területen működő projektek 
esetében (ESZA, Kohéziós Alap és a 
Progress program) annak biztosítása 
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érdekében, hogy a pénzügyi gondokkal 
küzdő tagállamok maradéktalanul 
kiaknázhassák az uniós finanszírozási 
lehetőségeket; úgy véli, hogy a nemzeti 
hozzájárulásuknak nem szabad 
meghaladnia a 10%-ot;

Or. pt

Módosítás 9
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. hangsúlyozza, hogy az összes uniós 
alap szabályozásába és végrehajtásába be 
kell építeni a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésének dimenzióját, és külön 
felhívja a figyelmet az ESZA-ra, amelynek 
megfelelő kapacitással kell rendelkeznie 
az egyenlőségre, az állandó és minőségi 
foglalkoztatásra, valamint a jövedelmek 
méltányos újraelosztására irányuló 
politikák előmozdításához;

Or. pt

Módosítás 10
Frédéric Daerden, Göncz Kinga, Jutta Steinruck

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sürgeti a Bizottságot, hogy cselekedjen 
gyorsan a társadalmi változás és innováció 
programja végrehajtásának megkönnyítése 
érdekében, és szorgalmazza a támogató 
jellegű aktív munkaerő-piaci politikákat és 
a megfelelő foglalkoztatáspolitikai mixet a 

2. sürgeti a Bizottságot, hogy cselekedjen 
gyorsan az Európai Szociális Alap és a 
társadalmi változás és innováció programja 
végrehajtásának megkönnyítése érdekében, 
és szorgalmazza a támogató jellegű aktív 
munkaerő-piaci politikákat és a megfelelő 
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munkaerő-piacra való visszatérés 
arányának javítása érdekében, különösen a 
tartós munkanélküliek számára;

foglalkoztatáspolitikai mixet a munkaerő-
piacra való visszatérés arányának javítása 
érdekében, különösen a tartós 
munkanélküliek számára, egyidejűleg 
kihasználva a határokon átnyúló 
együttműködésből adódó szinergiákat;

Or. en

Módosítás 11
Philippe Boulland

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sürgeti a Bizottságot, hogy cselekedjen 
gyorsan a társadalmi változás és innováció 
programja végrehajtásának megkönnyítése 
érdekében, és szorgalmazza a támogató 
jellegű aktív munkaerő-piaci politikákat és 
a megfelelő foglalkoztatáspolitikai mixet a 
munkaerő-piacra való visszatérés 
arányának javítása érdekében, különösen a 
tartós munkanélküliek számára;

2. sürgeti a Bizottságot, hogy cselekedjen 
gyorsan a társadalmi változás és innováció 
programja végrehajtásának megkönnyítése 
érdekében, és szorgalmazza a támogató 
jellegű aktív munkaerő-piaci politikákat és 
a megfelelő foglalkoztatáspolitikai mixet a 
munkaerő-piacra való visszatérés 
arányának javítása érdekében, különösen a 
tartós munkanélküliek számára, rámutat, 
hogy a tagállamokban elő kell mozdítani a 
Progress eszközt, a mikrofinanszírozást és 
a határokon átnyúló partnerségeket;

Or. fr

Módosítás 12
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. javasolja egy megfelelő pénzösszeggel 
ellátott költségvetési tétel létrehozását, 
elősegítendő a kényszervállalkozóként 
tevékenykedő munkavállalók státuszának 
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oly módon történő megváltoztatását, hogy 
megfelelő munkaszerződésekkel és 
szociális jogokkal rendelkezzenek, mivel 
ez központi kérdés a munkavállalók jogait 
illetően; 

Or. pt

Módosítás 13
Frédéric Daerden, Göncz Kinga, Jutta Steinruck

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg 
az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 
gyors végrehajtását és a mobilitás 
elősegítése tekintetében használja ki „Az 
első EURES-állásod” kínálta teljes 
potenciált, továbbá az ifjúsági 
garanciarendszerek működésének 
beindítása érdekében használja ki „A 
fiatalokat célzó aktivizáló intézkedések - a 
„Mozgásban az ifjúság” kezdeményezés 
végrehajtása” által biztosított valamennyi 
lehetőséget;

3. kitart amellett, hogy a 2014-es 
költségvetésben kiemelten kell kezelni a 
fiatalok munkanélkülisége elleni 
küzdelmet; kéri az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés „előfinanszírozását” a 
2014–2020 közötti időszakra szóló 
többéves pénzügyi keret első három 
évében történő felhasználás révén, 
valamint kéri, hogy a mobilitás elősegítése 
tekintetében használják ki „Az első 
EURES-állásod”, valamint a társadalmi 
változás és innováció programja EURES 
területe alá tartozó célzott mobilitási 
rendszerek kínálta teljes potenciált, 
továbbá az ifjúsági garanciarendszerek 
működésének beindítása érdekében 
használják ki „A fiatalokat célzó aktivizáló 
intézkedések - a „Mozgásban az ifjúság” 
kezdeményezés végrehajtása” által 
biztosított valamennyi lehetőséget;

Or. en

Módosítás 14
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. sajnálja, hogy az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezésre 
elkülönített összeg messze alatta marad 
annak, ami a fiatalok 
munkanélküliségének tényleges 
befolyásolásához szükséges lenne; ezzel 
összefüggésben utal az ILO 
„Foglalkoztatási válság az euróövezetben: 
tendenciák és politikai válaszok” című 
tanulmányára, amely rámutat, hogy 
21 milliárd eurót kell előirányozni ahhoz, 
hogy a kezdeményezés hatást 
gyakorolhasson a fiatalok körében 
tapasztalható munkanélküliség arányára; 

Or. pt

Módosítás 15
Frédéric Daerden, Göncz Kinga

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy az EU költségvetésének 
támogatnia kell a szakképzéshez és a 
szakmai képesítésekhez kapcsolódó 
intézkedéseket;

4. úgy véli, hogy az EU költségvetésének 
az ESZA és az „Erasmus mindenkinek” 
program számára elkülönített megfelelő 
költségvetési előirányzatok révén 
támogatnia kell a szakképzéshez és a 
szakmai képesítésekhez kapcsolódó 
intézkedéseket; emlékeztet ezzel 
kapcsolatosan az ifjúsági garancia 
létrehozásáról szóló tanácsi ajánlásra 
irányuló javaslatra; 

Or. en

Módosítás 16
Jean Lambert
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Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet a civil társadalmi hálózatok 
megfelelő támogatásának fontosságára, 
különös tekintettel a közvélemény azon 
benyomására, hogy egyre nő a szakadék 
az EU és az általa képviselt polgárok 
között;

Or. en

Módosítás 17
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítson 
megfelelő kifizetési előirányzatokat az 
Európai Globalizációs Alkalmazkodási 
Alap költségvetési sora számára;

5. rámutat arra, hogy a megújított 
Európai Globalizációs Alkalmazkodási 
Alap – azáltal, hogy nagy hangsúlyt fektet 
a szakképzésre és a karriertanácsadásra –
kulcsszerepet játszhat a munkába való 
visszatérés arányának javításában; sürgeti 
a Bizottságot, hogy biztosítson megfelelő, 
legalább 75 000 000 euró összegű
kifizetési előirányzatokat az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap 
költségvetési sora számára; sajnálja, hogy 
a kifizetési előirányzatok 2012. végi 
hiánya hozzájárult ezen alap 
igénybevételének további késedelméhez; 
emlékeztet arra, hogy az EGAA-t külön 
speciális eszközként hozták létre saját 
célkitűzésekkel és határidőkkel, és hogy 
ezért olyan elkülönített előirányzatokra 
van szüksége, amelyekkel a 
lehetőségekhez mérten elkerülhetőek a 
múltban történtekhez hasonló, más 
költségvetési sorokból történő 
átcsoportosítások, amelyek hátrányosak 
lehetnek az EGAA szakpolitikai 



PE510.814v01-00 12/20 AM\936563HU.doc

HU

célkitűzéseinek megvalósítására nézve; 
reméli, hogy az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) 
szóló új rendeletben tovább tökéletesedik 
majd az eljárás, és az EGAA 
hatékonyabbá, átláthatóbbá és láthatóbbá 
válik;

Or. en

Módosítás 18
Philippe Boulland

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítson 
megfelelő kifizetési előirányzatokat az 
Európai Globalizációs Alkalmazkodási 
Alap költségvetési sora számára;

5. sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítson 
megfelelő kifizetési előirányzatokat az 
Európai Globalizációs Alkalmazkodási 
Alap költségvetési sora számára, és 
biztosítsa, hogy a tagállamok megfelelően 
használják fel az alapot;

Or. fr

Módosítás 19
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. szilárd és felgyorsított 
kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatokat kér a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alap számára a 
mélyszegénység leküzdése érdekében;

6. kéri, hogy a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alap költségvetési 
kötelezettségvállalásai tekintetében a 
2014–2020-as időszakra vonatkozóan 
előirányzott források volumene összesen 
5 000 000 000 euró legyen;

Or. pt
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Módosítás 20
Csaba Őry

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. szilárd és felgyorsított 
kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatokat kér a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alap számára a 
mélyszegénység leküzdése érdekében;

6. a 7 éves tervezési időszak elején szilárd 
és felgyorsított kötelezettségvállalási és 
kifizetési előirányzatokat kér a leginkább 
rászoruló személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alap számára a 
mélyszegénység leküzdése érdekében;

Or. en

Módosítás 21
Hans-Peter Martin

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. szilárd és felgyorsított 
kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatokat kér a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alap számára a 
mélyszegénység leküzdése érdekében;

6. szilárd és felgyorsított 
kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatokat kér a leginkább rászoruló
és a társadalomból kirekesztett
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alap számára a 
mélyszegénység leküzdése érdekében;

Or. de

Módosítás 22
Frédéric Daerden, Emer Costello

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. szilárd és felgyorsított 6. szilárd és felgyorsított 
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kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatokat kér a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alap számára a 
mélyszegénység leküzdése érdekében;

kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatokat kér a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alap számára a 
mélyszegénység leküzdése érdekében, a 
mélyszegénység jelenlegi fokozódása 
közepette, és hogy azok reálértéken ne 
legyenek alacsonyabbak, mint a leginkább 
rászorulókat támogató élelmiszerprogram 
2007–2013-as éves előirányzatai;
véleménye szerint az ajánlati felhívások 
közzétételének előírt időpontjára, az e 
rendelet elfogadása tekintetében szabott 
határidőkre és az operatív programok 
előkészítésére tekintettel célszerű lenne 
olyan szabályokat kialakítani, amelyek 
2014-ben rugalmas áttérést tesznek 
lehetővé, kiküszöbölendő az ellátás 
megszakadását 2013–2014 telén;

Or. en

Módosítás 23
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza a társadalmi változás és 
innováció programjának szerepét a 
hosszú távú kirekesztés csökkentését célzó 
sikeres politikai beavatkozásokra és 
mechanizmusokra vonatkozó 
tevékenységek támogatása és a bevált 
gyakorlati megoldások megosztása terén;

Or. en

Módosítás 24
Jutta Steinruck
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Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza a társadalmi változás és 
innováció programjának szerepét a 
társadalmi kirekesztés csökkentését célzó 
sikeres politikai beavatkozásokra és 
mechanizmusokra vonatkozó 
tevékenységek támogatása és a bevált 
gyakorlati megoldások megosztása terén;

Or. en

Módosítás 25
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy a társadalmi 
befogadás terén alkalmazni kell a nemek 
közötti egyenlőség elveit, mivel a nők 
esetében a férfiakénál nagyobb arány 
küzd a szegénységgel a munkaerő-piaci 
kirekesztés és a nemek közötti 
bérszakadék miatt;

Or. en

Módosítás 26
Philippe Boulland

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a 2014. évi 
költségvetésnek támogatnia kell a 
vállalkozást a mikro-, kis- és 

7. hangsúlyozza, hogy a 2014. évi 
költségvetésnek támogatnia kell a 
vállalkozást a mikro-, kis- és 
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középvállalkozások tekintetében, beleértve 
a szociális vállalkozásokat, az innovatív 
szociális vállalkozásokat és az egyéni 
vállalkozásokat is, továbbá meg kell 
könnyítenie a társadalmi változás és 
innováció programja „szociális 
vállalkozás” tengelyén keresztüli 
finanszírozáshoz való hozzáférést;

középvállalkozások tekintetében, beleértve 
a szociális vállalkozásokat, az innovatív 
szociális vállalkozásokat és az egyéni 
vállalkozásokat is, továbbá meg kell 
könnyítenie a társadalmi változás és 
innováció programja „szociális 
vállalkozás” tengelyén keresztüli 
finanszírozáshoz való hozzáférést, 
különösen azon vállalkozások számára, 
amelyek kifejlesztették vállalati társadalmi 
felelősségvállalásuk szociális aspektusát;

Or. fr

Módosítás 27
Csaba Őry

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a 2014. évi 
költségvetésnek támogatnia kell a 
vállalkozást a mikro-, kis- és 
középvállalkozások tekintetében, beleértve 
a szociális vállalkozásokat, az innovatív 
szociális vállalkozásokat és az egyéni 
vállalkozásokat is, továbbá meg kell 
könnyítenie a társadalmi változás és 
innováció programja „szociális 
vállalkozás” tengelyén keresztüli 
finanszírozáshoz való hozzáférést;

7. hangsúlyozza, hogy a 2014. évi 
költségvetésnek támogatnia kell a 
vállalkozást a mikro-, kis- és 
középvállalkozások tekintetében, beleértve 
a szociális vállalkozásokat, az innovatív 
szociális vállalkozásokat és az egyéni 
vállalkozásokat is, továbbá meg kell 
könnyítenie a társadalmi változás és 
innováció programja „szociális 
vállalkozás” tengelyén keresztüli 
finanszírozáshoz való hozzáférést; sürgeti 
a mikrofinanszírozási eszköz révén 
rendelkezésre álló mikrohitelekhez való 
könnyebb hozzáférést és a foglalkoztatási 
mobilitás fokozását célzó EURES 
rendszer megerősítését;

Or. en

Módosítás 28
Frédéric Daerden, Göncz Kinga, Jutta Steinruck

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a 2014. évi 
költségvetésnek támogatnia kell a 
vállalkozást a mikro-, kis- és 
középvállalkozások tekintetében, beleértve 
a szociális vállalkozásokat, az innovatív 
szociális vállalkozásokat és az egyéni 
vállalkozásokat is, továbbá meg kell 
könnyítenie a társadalmi változás és 
innováció programja „szociális 
vállalkozás” tengelyén keresztüli 
finanszírozáshoz való hozzáférést;

7. hangsúlyozza, hogy a 2014. évi 
költségvetésnek támogatnia kell a 
vállalkozást a mikro-, kis- és 
középvállalkozások tekintetében, beleértve 
a szociális vállalkozásokat, az innovatív 
szociális vállalkozásokat és az egyéni 
vállalkozásokat is, továbbá meg kell 
könnyítenie a társadalmi változás és 
innováció programja „mikrofinanszírozás 
és szociális vállalkozás” tengelyén 
keresztüli finanszírozáshoz való 
hozzáférést;

Or. en

Módosítás 29
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. rámutat arra, hogy a mikro-, kis- és 
középvállalkozások sok munkavállalót 
foglalkoztatnak az Unióban, és hogy az 
ilyen vállalkozások létrehozásának és 
fenntartásának egyik fő problémája a 
finanszírozáshoz jutás; ezért azt javasolja, 
hogy fektessenek nagyobb hangsúlyt a 
társadalmi változás és innováció 
programjának mikrofinanszírozási 
elemére;

Or. pt

Módosítás 30
Frédéric Daerden, Stephen Hughes

Véleménytervezet
8 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy a 2014. évi 
költségvetésnek elő kell segítenie a 
munkavállalók magas szintű védelmével és 
a megelőzéssel kapcsolatos kultúrát az EU 
egész területén, hogy támogassa a 
gazdasági és pénzügyi válságból eredő, a 
munkahelyi egészséget és biztonságot 
érintő új kihívások kezelését.

8. hangsúlyozza, hogy a 2014. évi 
költségvetésnek biztosítania kell az OSHA 
és a társadalmi változás és innováció 
programja munkahelyi egészséghez és 
biztonsághoz kapcsolódó ágának 
megfelelő finanszírozását a munkavállalók 
magas szintű védelmével és a megelőzéssel 
kapcsolatos kultúra fenntartása és további 
elősegítése érdekében az EU egész 
területén, hogy támogassa a gazdasági és 
pénzügyi válságból eredő, a munkahelyi 
egészséget és biztonságot érintő új 
kihívások kezelését a munkahelyi 
egészségre és biztonságra vonatkozó 
megújított 2014–2020-as európai uniós 
stratégia keretében;

Or. en

Módosítás 31
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy a 2014. évi 
költségvetésnek elő kell segítenie a 
munkavállalók magas szintű védelmével és 
a megelőzéssel kapcsolatos kultúrát az EU 
egész területén, hogy támogassa a 
gazdasági és pénzügyi válságból eredő, a 
munkahelyi egészséget és biztonságot 
érintő új kihívások kezelését.

8. hangsúlyozza, hogy a 2014. évi 
költségvetésnek biztosítania kell az OSHA 
és a munkahelyi egészséghez és 
biztonsághoz kapcsolódó programok és 
tevékenységek megfelelő finanszírozását a
munkavállalók magas szintű védelmével és 
a megelőzéssel kapcsolatos kultúra 
fenntartása és további elősegítése 
érdekében az EU egész területén, hogy 
támogassa a gazdasági és pénzügyi 
válságból eredő, a munkahelyi egészséget 
és biztonságot érintő új kihívások kezelését
a munkahelyi egészségre és biztonságra 
vonatkozó megújított 2014–2020-as 
európai uniós stratégia keretében;
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Or. en

Módosítás 32
Jean Lambert

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy a 2014. évi 
költségvetésnek elő kell segítenie a 
munkavállalók magas szintű védelmével és 
a megelőzéssel kapcsolatos kultúrát az EU 
egész területén, hogy támogassa a 
gazdasági és pénzügyi válságból eredő, a 
munkahelyi egészséget és biztonságot 
érintő új kihívások kezelését.

8. hangsúlyozza, hogy a 2014. évi 
költségvetésnek elő kell segítenie a 
munkavállalók magas szintű védelmével és 
a megelőzéssel kapcsolatos kultúrát az EU 
egész területén, hogy támogassa a 
gazdasági és pénzügyi válságból és az új 
iparágak kialakulásából eredő, a 
munkahelyi egészséget és biztonságot 
érintő új kihívások kezelését.

Or. en

Módosítás 33
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 312. 
cikkének (4) bekezdése az aktuális 
többéves pénzügyi keret utolsó évére 
meghatározott felső határ alkalmazását 
irányozza elő, amennyiben nem jön létre
kellő időben megállapodás a következő 
többéves pénzügyi keretről, továbbá a 
költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, hatályos 
intézményközi megállapodás 30. cikke 
alkalmazandó, ami azt jelenti, hogy a 
többéves pénzügyi keretről szóló új 
rendelet elfogadásáig rögzített, évi 2%-os 
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deflátor alapján történő éves kiigazítás 
mellett a 2013-as felső határok maradnak 
érvényben; ismételten rámutat arra, hogy 
ebben az esetben kész gyors 
megállapodásra jutni a Tanáccsal és a 
Bizottsággal annak biztosítása érdekében, 
hogy legyenek érvényes jogalapok az 
uniós programok és szakpolitikák 2014-es 
végrehajtására, különös tekintettel a 
társadalmi változás és innováció 
programjára, az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alapra és a leginkább 
rászoruló személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alapra;

Or. en


