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Amendement 1
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. deelt het standpunt van de Europese 
Raad in zijn conclusies van 15 maart 2013 
dat "het aanpakken van de 
werkgelegenheid de belangrijkste 
maatschappelijke uitdaging is waar wij 
mee geconfronteerd worden. Een actief 
werkgelegenheids-, sociaal en 
arbeidsmarktbeleid moet daarom in de 
huidige context bijzondere prioriteit en 
aandacht krijgen, en met name achter het 
stimuleren van werkgelegenheid voor 
jongeren moet vaart worden gezet"; 
vraagt om aan deze prioriteit ruime 
begrotingsmiddelen toe te wijzen;

Or. en

Amendement 2
Jean Lambert

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat groei een 
noodzakelijke voorwaarde is voor meer 
banen en toenemende welvaart en dat de 
structuurfondsen efficiënter moeten 
worden ingezet om de groei te bevorderen 
en betalingen van vastleggingen sneller 
laten verlopen;

1. herinnert eraan dat het scheppen van 
meer banen een essentieel element vormt 
van economische ontwikkeling en dat de 
structuurfondsen efficiënter moeten 
worden ingezet om de werkgelegenheid te 
bevorderen overeenkomstig de EU 2020-
strategie en betalingen van vastleggingen 
sneller te laten verlopen.

Or. en
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Amendement 3
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat groei een 
noodzakelijke voorwaarde is voor meer 
banen en toenemende welvaart en dat de
structuurfondsen efficiënter moeten 
worden ingezet om de groei te bevorderen 
en betalingen van vastleggingen sneller 
laten verlopen;

1. is van mening dat de Europese 
begroting in 2014 prioriteit moet geven 
aan het ondersteunen van de economische 
groei en het concurrentievermogen, het 
stimuleren van de werkgelegenheid en het 
bestrijden van de jeugdwerkloosheid; 
herinnert eraan dat groei een noodzakelijke 
voorwaarde is voor het scheppen van meer 
banen en toenemende welvaart en dat de 
structuurfondsen efficiënter moeten 
worden ingezet om de groei en het 
scheppen van banen te bevorderen en 
betalingen van vastleggingen sneller laten 
verlopen;   

Or. en

Amendement 4
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat groei een 
noodzakelijke voorwaarde is voor meer 
banen en toenemende welvaart en dat de 
structuurfondsen efficiënter moeten 
worden ingezet om de groei te bevorderen 
en betalingen van vastleggingen sneller 
laten verlopen;

1. herinnert eraan dat groei een 
noodzakelijke voorwaarde is voor meer 
banen en toenemende welvaart, dat de 
structuurfondsen efficiënter moeten 
worden ingezet om de groei te bevorderen, 
dat de geldstromen eenvoudig te volgen en 
openbaar moeten zijn, zodat burgers de 
doeltreffendheid ervan in het oog kunnen 
houden en kunnen beoordelen, en dat
betalingen van vastleggingen sneller 
moeten verlopen;
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Or. fi

Amendement 5
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert aan zijn resolutie van 13 
maart 2013 waarin hij benadrukt 
vastbesloten te zijn verdere 
verschuivingen van betalingen van 2013 
naar het nieuwe MFK te verhinderen en 
de definitieve vaststelling van een 
gewijzigde begroting als voorwaarde stelt 
voor het afronden van de 
onderhandelingen over het MFK, en 
daarnaast van de Raad de politieke 
toezegging verlangt dat alle wettelijk 
verplichte betalingen voor 2013 voor het 
einde van dit jaar verricht zullen worden; 
benadrukt daarnaast dat meer dan een 
kwart van het ontwerp van gewijzigde 
begroting 2/2013 (3 253 miljoen EUR) 
dient voor het nakomen van 
verplichtingen uit het verleden en van het 
lopende jaar voor het Europees Sociaal 
Fonds;

Or. en

Amendement 6
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat de primaire 
financiële steun voor beleidsmaatregelen
ter bestrijding van werkloosheid en het 
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aanhoudend hoge armoedeniveau en ter 
bevordering van de sociale inclusie in de 
EU wordt verstrekt door het ESF tijdens 
de volgende begrotingsperiode; roept de 
lidstaten derhalve op 25% van de aan het 
cohesiebeleid toegewezen 
begrotingsmiddelen te gebruiken voor het 
ESF en 20% van de toewijzing aan het 
ESF te besteden aan de bevordering van 
sociale inclusie en de bestrijding van 
armoede, als investering in de burgers van 
de EU; 

Or. en

Amendement 7
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat alle 
begrotingskredieten voor maatregelen op 
sociaal gebied moeten worden verhoogd; 
is met name van mening dat de middelen 
van het Europees Sociaal Fonds 
verdubbeld moeten worden om het hoofd 
te kunnen bieden aan de sociale gevolgen 
van de crisis, met name werkloosheid en 
armoede;

Or. pt

Amendement 8
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. verzoekt om een verhoging van het 
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percentage van cofinanciering door de 
Unie, met name op sociaal gebied (ESF, 
het Cohesiefonds en het Progress-
programma), zodat lidstaten met 
financiële problemen de middelen van de 
EU ten volle kunnen benutten; is van 
mening dat de nationale bijdrage hieraan 
niet hoger mag zijn dan 10%;

Or. pt

Amendement 9
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. benadrukt de noodzaak om 
rekening te houden met het 
genderperspectief in de regels voor en bij 
de uitvoering van alle fondsen van de EU 
en vestigt de aandacht in dit verband met 
name op het ESF, dat over voldoende 
capaciteit moet beschikken voor 
bevordering van beleid gericht op 
gelijkheid, vaste hoogwaardige banen en 
een eerlijke herverdeling van inkomens;

Or. pt

Amendement 10
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt de Commissie met klem om snel 
maatregelen te nemen teneinde de 
uitvoering van het programma voor 
maatschappelijke verandering en innovatie 

2. vraagt de Commissie met klem om snel 
maatregelen te nemen teneinde de 
uitvoering van het ESF en van het 
programma voor maatschappelijke



PE510.814v01-00 8/20 AM\936563NL.doc

NL

(PSCI) te vergemakkelijken, met als doel 
een ondersteunend actief 
arbeidsmarktbeleid en een goede 
beleidsmix op het gebied van 
werkgelegenheid te bevorderen om de 
terugkeer naar de arbeidsmarkt, 
voornamelijk voor langdurig werklozen, te 
vergemakkelijken;

verandering en innovatie (PSCI) te 
vergemakkelijken, met als doel een 
ondersteunend actief arbeidsmarktbeleid en 
een goede beleidsmix op het gebied van 
werkgelegenheid te bevorderen om de 
terugkeer naar de arbeidsmarkt, 
voornamelijk voor langdurig werklozen, te 
vergemakkelijken en tegelijkertijd gebruik 
te maken van de synergieën van 
grensoverschrijdende samenwerking;  

Or. en

Amendement 11
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt de Commissie met klem om snel 
maatregelen te nemen teneinde de 
uitvoering van het programma voor 
maatschappelijke verandering en innovatie 
(PSCI) te vergemakkelijken, met als doel 
een ondersteunend actief 
arbeidsmarktbeleid en een goede 
beleidsmix op het gebied van 
werkgelegenheid te bevorderen om de 
terugkeer naar de arbeidsmarkt, 
voornamelijk voor langdurig werklozen, te 
vergemakkelijken;

2. vraagt de Commissie met klem om snel 
maatregelen te nemen teneinde de 
uitvoering van het programma voor 
maatschappelijke verandering en innovatie 
(PSCI) te vergemakkelijken, met als doel 
een ondersteunend actief 
arbeidsmarktbeleid en een goede 
beleidsmix op het gebied van 
werkgelegenheid te bevorderen om de 
terugkeer naar de arbeidsmarkt, 
voornamelijk voor langdurig werklozen, te 
vergemakkelijken, waarbij de 
instrumenten Progress, microfinanciering 
en grensoverschrijdende partnerschappen 
gestimuleerd moeten worden in de 
lidstaten;

Or. fr

Amendement 12
Inês Cristina Zuber
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. stelt voor om een begrotingslijn in te 
voeren en daarvoor voldoende middelen 
beschikbaar te stellen, met als doel om bij 
te dragen aan het wijzigen van de status 
van schijnzelfstandigen, om ze aan een 
arbeidscontract te helpen met de daaraan 
verbonden sociale rechten, daar dit van 
cruciaal belang is voor de rechten van de 
werknemers; 

Or. pt

Amendement 13
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie om de snelle 
uitvoering van het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief te 
vergemakkelijken en alle mogelijkheden 
die de actie "Je eerste EURES-baan" biedt
te benutten teneinde de mobiliteit te 
bevorderen, evenals die van de 
voorbereidende actie 
"Activeringsmaatregelen voor jongeren —
Implementatie van het initiatief "Jeugd in 
beweging"" teneinde 
jongerengarantieregelingen in te voeren;

3. dringt erop aan om op de begroting 
2014 prioriteit toe te kennen aan de 
bestrijding van jeugdwerkloosheid; vraagt 
om vroegtijdige financiering van het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief door 
middel van benutting in de eerste drie jaar 
van het Meerjarig Financieel Kader 2014-
2020 en alle mogelijkheden die de actie "Je 
eerste EURES-baan" en de gerichte 
mobiliteitsregelingen van de Eures-peiler 
van het PSCI bieden te benutten teneinde 
de mobiliteit te bevorderen, evenals die van 
de voorbereidende actie 
"Activeringsmaatregelen voor jongeren —
Implementatie van het initiatief "Jeugd in 
beweging"" teneinde 
jongerengarantieregelingen in te voeren;

Or. en
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Amendement 14
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. betreurt het feit dat de financiering 
toegewezen aan het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief veel 
lager is dan het bedrag dat nodig is om 
een werkelijk effect te kunnen sorteren op 
de jeugdwerkloosheid; vestigt in dit 
verband de aandacht op de studie van de 
ILO "Eurozone job crisis: trends and 
policy responses", waarin wordt gesteld 
dat 21 miljard EURO aan het initiatief 
moet worden toegewezen om er zeker van 
te zijn dat het ook echt kan bijdragen aan 
het terugdringen van de 
jeugdwerkloosheid; 

Or. pt

Amendement 15
Frédéric Daerden, Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat er een deel van de 
EU-begroting moet worden besteed aan 
maatregelen op het gebied van 
beroepsopleiding en beroepskwalificaties;

4. is van mening dat een deel van de EU-
begroting moet worden besteed aan 
maatregelen op het gebied van 
beroepsopleiding en beroepskwalificaties 
door middel van afdoende 
begrotingstoewijzingen aan het ESF en 
het programma "Erasmus voor 
iedereen"; herinnert in dit verband aan 
het voorstel voor een aanbeveling van de 
Raad tot invoering van een 
jongerengarantie; 

Or. en
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Amendement 16
Jean Lambert

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst op het belang van afdoende 
financiering voor netwerken van 
maatschappelijke organisaties, in het 
bijzonder gezien de wijze waarop het 
publiek de groeiende kloof ervaart tussen 
de EU en de burgers die zij 
vertegenwoordigt;

Or. en

Amendement 17
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt er bij de Commissie op aan om 
ervoor te zorgen dat er voldoende 
betalingskredieten worden opgenomen in 
de begrotingslijn van het Europees Fonds 
voor aanpassing aan de globalisering;

5. benadrukt de sleutelrol die een 
hernieuwd EFG kan spelen door de 
terugkeer naar de arbeidsmarkt te 
stimuleren, omdat dit fonds sterk gericht 
is op beroepsopleiding en loopbaanadvies;
dringt er bij de Commissie op aan om 
ervoor te zorgen dat er voldoende 
betalingskredieten van ten minste 
75 000 000 EUR worden opgenomen in de 
begrotingslijn van het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering; betreurt 
dat het gebrek aan betalingskredieten aan 
het einde van 2012 bijdroeg aan verdere 
vertragingen bij de beschikbaarstelling 
van middelen uit dit fonds; herinnert 
eraan dat het EFG is gecreëerd als 
afzonderlijk specifiek instrument met 
eigen doelstellingen en termijnen en dat 



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

NL

het bijgevolg ook een specifieke toewijzing 
verdient, waardoor voor zover mogelijk 
wordt voorkomen dat er, zoals in het 
verleden is gebeurd, bedragen worden 
overgeschreven uit andere 
begrotingslijnen, hetgeen schadelijk kan 
zijn voor de verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van het EFG; hoopt 
dat verdere verbeteringen van de 
procedure zullen worden opgenomen in 
de nieuwe verordening betreffende het 
Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (2014-2020), en dat grotere 
doelmatigheid, transparantie en 
zichtbaarheid van het EFG zullen worden 
bereikt;

Or. en

Amendement 18
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt er bij de Commissie op aan om 
ervoor te zorgen dat er voldoende 
betalingskredieten worden opgenomen in 
de begrotingslijn van het Europees Fonds 
voor aanpassing aan de globalisering;

5. dringt er bij de Commissie op aan om 
ervoor te zorgen dat er voldoende 
betalingskredieten worden opgenomen in 
de begrotingslijn van het Europees Fonds 
voor aanpassing aan de globalisering en 
erop toe te zien dat de lidstaten deze 
middelen op juiste en passende wijze 
besteden;

Or. fr

Amendement 19
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 6



AM\936563NL.doc 13/20 PE510.814v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

6. pleit voor betrouwbare en versnelde 
vastleggings- en betalingskredieten ten 
behoeve van het Fonds voor Europese 
Hulp aan de meest behoeftigen om extreme 
armoede te bestrijden;

6. pleit voor wat betreft 
begrotingsvastleggingen ten behoeve van 
het Fonds voor Europese Hulp aan de 
meest behoeftigen ervoor dat voor de 
periode 2014-2020 de totale middelen 
5 000 000 000 EUR bedragen; 

Or. pt

Amendement 20
Csaba Őry

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. pleit voor betrouwbare en versnelde 
vastleggings- en betalingskredieten ten 
behoeve van het Fonds voor Europese 
Hulp aan de meest behoeftigen om extreme 
armoede te bestrijden;

6. pleit aan het begin van de 7-jarige 
planningsperiode voor betrouwbare en 
versnelde vastleggings- en 
betalingskredieten ten behoeve van het 
Fonds voor Europese Hulp aan de meest 
behoeftigen om extreme armoede te 
bestrijden;

Or. en

Amendement 21
Hans-Peter Martin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. pleit voor betrouwbare en versnelde 
vastleggings- en betalingskredieten ten 
behoeve van het Fonds voor Europese 
Hulp aan de meest behoeftigen om 
extreme armoede te bestrijden;

6. pleit voor betrouwbare en versnelde 
vastleggings- en betalingskredieten ten 
behoeve van het Fonds voor Europese 
Hulp aan de meest behoeftige en sociaal 
uitgesloten personen om extreme armoede 
te bestrijden;
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Or. de

Amendement 22
Frédéric Daerden, Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. pleit voor betrouwbare en versnelde 
vastleggings- en betalingskredieten ten 
behoeve van het Fonds voor Europese 
Hulp aan de meest behoeftigen om extreme 
armoede te bestrijden;

6. pleit voor betrouwbare en versnelde 
vastleggings- en betalingskredieten ten 
behoeve van het Fonds voor Europese 
Hulp aan de meest behoeftigen om extreme 
armoede te bestrijden met het oog op de 
huidige toename van extreme armoede, 
waarbij deze kredieten in reële termen 
niet lager mogen zijn dan de jaarlijkse 
toewijzingen in de periode 2007-2013 aan 
het Europees voedselhulpprogramma voor 
hulpbehoevenden;  is van mening dat 
gelet op de datum waarop de 
aanbestedingen moeten worden 
uitgeschreven en op de termijnen voor de 
goedkeuring van onderhavige 
verordening en de voorbereiding van de 
operationele programma's, in de regels 
moet worden bepaald dat 2014 een 
overgangsjaar wordt, teneinde een 
stopzetting van de voedselverstrekking in 
de winter van 2013-2014 te voorkomen;

Or. en

Amendement 23
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt de rol van het PSCI ter 
ondersteuning van activiteiten en de 
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uitwisseling van optimale werkwijzen op 
het gebied van succesvolle beleidsacties en 
mechanismen om langdurige uitsluiting te 
beperken en te voorkomen; 

Or. en

Amendement 24
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt de rol van het PSCI ter 
ondersteuning van activiteiten en de 
uitwisseling van optimale werkwijzen op 
het gebied van succesvolle beleidsacties en 
mechanismen om sociale uitsluiting te 
beperken en te voorkomen; 

Or. en

Amendement 25
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt dat de beginselen van 
gendermainstreaming ook moeten worden 
toegepast op het gebied van sociale 
inclusie, aangezien een hoger percentage 
vrouwen dan mannen te lijden heeft 
onder armoede, vanwege uitsluiting van 
de arbeidsmarkt en de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen;

Or. en
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Amendement 26
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat er een deel van de 
begroting voor 2014 moet worden ingezet 
om maatregelen te ondersteunen ter 
bevordering van ondernemerschap in 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, met inbegrip van sociaal 
ondernemerschap, innovatieve sociale 
ondernemingen en zelfstandig 
ondernemerschap, en om via de pijler 
"sociaal ondernemerschap" van het PSCI 
een betere toegang tot financiering te 
bieden;

7. onderstreept dat er een deel van de 
begroting voor 2014 moet worden ingezet 
om maatregelen te ondersteunen ter 
bevordering van ondernemerschap in 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, met inbegrip van sociaal 
ondernemerschap, innovatieve sociale 
ondernemingen en zelfstandig 
ondernemerschap, en om via de pijler 
"sociaal ondernemerschap" van het PSCI 
een betere toegang tot financiering te 
bieden, in het bijzonder voor 
ondernemingen die het sociale aspect van 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen hebben uitgewerkt;

Or. fr

Amendement 27
Csaba Őry

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat er een deel van de 
begroting voor 2014 moet worden ingezet 
om maatregelen te ondersteunen ter 
bevordering van ondernemerschap in 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, met inbegrip van sociaal 
ondernemerschap, innovatieve sociale 
ondernemingen en zelfstandig 
ondernemerschap, en om via de pijler 
"sociaal ondernemerschap" van het PSCI 
een betere toegang tot financiering te 
bieden;

7. onderstreept dat er een deel van de 
begroting voor 2014 moet worden ingezet 
om maatregelen te ondersteunen ter 
bevordering van ondernemerschap in 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, met inbegrip van sociaal 
ondernemerschap, innovatieve sociale 
ondernemingen en zelfstandig 
ondernemerschap, en om via de pijler 
"sociaal ondernemerschap" van het PSCI 
een betere toegang tot financiering te 
bieden; roept op tot eenvoudiger toegang 
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tot microkredieten die beschikbaar zijn via 
de microfinancieringsfaciliteit en tot 
versterking van de Eures-regeling ter 
verbetering van de arbeidsmobiliteit;

Or. en

Amendement 28
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat er een deel van de 
begroting voor 2014 moet worden ingezet 
om maatregelen te ondersteunen ter 
bevordering van ondernemerschap in 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, met inbegrip van sociaal 
ondernemerschap, innovatieve sociale 
ondernemingen en zelfstandig 
ondernemerschap, en om via de pijler 
"sociaal ondernemerschap" van het PSCI 
een betere toegang tot financiering te 
bieden;

7. onderstreept dat er een deel van de 
begroting voor 2014 moet worden ingezet 
om maatregelen te ondersteunen ter 
bevordering van ondernemerschap in 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, met inbegrip van sociaal 
ondernemerschap, innovatieve sociale 
ondernemingen en zelfstandig 
ondernemerschap, en om via de pijler 
"microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap" van het PSCI een betere 
toegang tot financiering te bieden;

Or. en

Amendement 29
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst erop dat de micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen in de EU veel 
werknemers in dienst hebben en dat de 
gebrekkige toegang tot financiering een 
van de voornaamste obstakels is om 
dergelijke ondernemingen op te richten en 
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draaiende te houden; stelt daarom voor 
grotere nadruk te leggen op het 
microfinancieringsaspect van het PCSI; 

Or. pt

Amendement 30
Frédéric Daerden, Stephen Hughes

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt dat de begroting voor 2014 
moet worden ingezet om een hoog 
preventie- en beschermingsniveau voor 
werknemers te garanderen en het hoofd te 
bieden aan de nieuwe uitdagingen op het 
gebied van gezondheid en veiligheid op het 
werk die de economische en financiële 
crisis met zich mee heeft gebracht.

8. benadrukt dat de begroting voor 2014 
moet worden ingezet om een afdoende 
financiering voor OSHA en voor de 
pijlers inzake gezondheid en veiligheid op 
het werk van het PSCI te waarborgen, 
teneinde een hoog preventie- en 
beschermingsniveau voor werknemers te 
handhaven en te blijven garanderen en het 
hoofd te bieden aan de nieuwe uitdagingen 
op het gebied van gezondheid en veiligheid 
op het werk die de economische en 
financiële crisis met zich mee heeft 
gebracht, een en ander in het kader van 
een hernieuwde strategie van de EU voor 
veiligheid en gezondheid op het werk voor 
de periode 2014-2020;

Or. en

Amendement 31
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt dat de begroting voor 2014 
moet worden ingezet om een hoog 
preventie- en beschermingsniveau voor 
werknemers te garanderen en het hoofd te 
bieden aan de nieuwe uitdagingen op het 

8. benadrukt dat de begroting voor 2014 
moet worden ingezet om een afdoende 
financiering voor OSHA te waarborgen, 
alsmede voor programma's en activiteiten 
op het gebied van gezondheid en 
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gebied van gezondheid en veiligheid op het 
werk die de economische en financiële 
crisis met zich mee heeft gebracht.

veiligheid op het werk, teneinde een hoog 
preventie- en beschermingsniveau voor 
werknemers te handhaven en te blijven 
garanderen en het hoofd te bieden aan de 
nieuwe uitdagingen op het gebied van 
gezondheid en veiligheid op het werk die 
de economische en financiële crisis met 
zich mee heeft gebracht, een en ander in 
het kader van een hernieuwde strategie 
van de EU voor veiligheid en gezondheid 
op het werk voor de periode 2014-2020;

Or. en

Amendement 32
Jean Lambert

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt dat de begroting voor 2014 
moet worden ingezet om een hoog 
preventie- en beschermingsniveau voor 
werknemers te garanderen en het hoofd te 
bieden aan de nieuwe uitdagingen op het 
gebied van gezondheid en veiligheid op het 
werk die de economische en financiële 
crisis met zich mee heeft gebracht.

8. benadrukt dat de begroting voor 2014 
moet worden ingezet om een hoog 
preventie- en beschermingsniveau voor 
werknemers te garanderen en het hoofd te 
bieden aan de nieuwe uitdagingen op het 
gebied van gezondheid en veiligheid op het 
werk die de economische en financiële 
crisis en de ontwikkeling van nieuwe 
industriële sectoren met zich mee hebben 
gebracht.

Or. en

Amendement 33
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. herinnert eraan dat artikel 312, lid 
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4, VWEU bepaalt dat de 
maximumbedragen van het laatste jaar 
van het huidige MFK van toepassing 
blijven als er niet tijdig overeenstemming 
wordt bereikt over het nieuwe MFK, en 
dat artikel 30 van het huidige 
Interinstitutioneel Akkoord over de 
begrotingsdiscipline en een goed 
financieel beheer van toepassing zal zijn, 
hetgeen betekent dat de maxima van 2013 
worden gehandhaafd, met een aanpassing 
op grond van een vaste deflator van 2% 
per jaar, totdat een nieuwe MFK-
verordening wordt vastgesteld; herhaalt in 
dat geval bereid te zijn snel een akkoord 
met de Raad en de Commissie te bereiken 
om ervoor te zorgen dat er 
rechtsgrondslagen voor de uitvoering van 
de programma's en het beleid van de EU 
in 2014 van kracht zijn, met name voor 
het nieuwe PSCI, het Europees Fonds 
voor aanpassing aan de globalisering en 
het Fonds voor Europese Hulp aan de 
meest behoeftigen;

Or. en


