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Poprawka 1
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. podziela pogląd wyrażony w 
konkluzjach Rady Europejskiej z dnia 15 
marca 2013 r., że „najważniejszym 
wyzwaniem społecznym, przed którym 
stoimy, jest rozwiązanie problemu 
bezrobocia. Aktywna polityka społeczna, 
zatrudnienia i rynków pracy wymaga 
zatem priorytetowego potraktowania i 
szczególnej uwagi w obecnym kontekście; 
rangę specjalnego priorytetu trzeba nadać 
propagowaniu zatrudnienia młodzieży”; 
apeluje o ambitny przydział środków 
finansowych na ten priorytet; 

Or. en

Poprawka 2
Jean Lambert

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że wzrost ma kluczowe 
znaczenie dla zwiększenia zatrudnienia i 
dobrobytu i że konieczne jest bardziej 
wydajne kierowanie funduszy 
strukturalnych na rzecz promowania 
wzrostu i przyspieszenie płatności 
zobowiązań;

1. przypomina, że tworzenie większej 
liczby miejsc pracy jest podstawowym 
elementem rozwoju gospodarczego i że 
konieczne jest bardziej wydajne 
kierowanie funduszy strukturalnych na 
rzecz promowania zatrudnienia zgodnie ze 
strategią UE 2020 i przyspieszenia
płatności zobowiązań;

Or. en
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Poprawka 3
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że wzrost ma kluczowe 
znaczenie dla zwiększenia zatrudnienia i 
dobrobytu i że konieczne jest bardziej 
wydajne kierowanie funduszy 
strukturalnych na rzecz promowania 
wzrostu i przyspieszenie płatności 
zobowiązań;

1. uważa, że dlatego też priorytetem 
budżetu europejskiego na rok 2014 
powinno być wspieranie wzrostu 
gospodarczego i konkurencyjności, 
pobudzanie zatrudnienia i zwalczania 
bezrobocia wśród młodych ludzi; 
przypomina, że wzrost ma kluczowe 
znaczenie dla tworzenia większej liczby 
miejsc pracy i dobrobytu i że konieczne 
jest bardziej wydajne kierowanie funduszy 
strukturalnych na rzecz promowania 
wzrostu i tworzenia miejsc pracy oraz
przyspieszenie płatności zobowiązań;

Or. en

Poprawka 4
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że wzrost ma kluczowe
znaczenie dla zwiększenia zatrudnienia i 
dobrobytu i że konieczne jest bardziej 
wydajne kierowanie funduszy 
strukturalnych na rzecz promowania 
wzrostu i przyspieszenie płatności 
zobowiązań;

1. przypomina, że wzrost ma kluczowe 
znaczenie dla zwiększenia zatrudnienia i 
dobrobytu i że konieczne jest bardziej 
wydajne kierowanie funduszy 
strukturalnych na rzecz promowania 
wzrostu, że przepływ funduszy powinien 
być łatwy do prześledzenia i jawny, tak 
aby obywatele mogli monitorować i 
oceniać ich skuteczność, oraz że 
niezbędne jest przyspieszenie płatności 
zobowiązań

Or. fi
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Poprawka 5
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina swoją rezolucję z dnia 
13 marca 2013 r., w której podkreśla 
swoje zdeterminowanie w kwestii 
zapobieżenia jakimkolwiek dalszym 
przesunięciom płatności z 2013 r. do 
następnych WRF, ostateczne przyjęcie 
budżetu korygującego czyni warunkiem 
zakończenia negocjacji w sprawie 
wieloletnich ram finansowych i domaga 
się ze strony Rady politycznego 
zobowiązania, że wszystkie przewidziane 
prawem zobowiązania należne w 2013 r. 
zostaną uiszczone do końca tego roku; 
podkreślił także, że ponad jedna czwarta 
projektu budżetu korygującego 2/2013 
(3 253 mln EUR) ma na celu 
uregulowanie wcześniejszych i aktualnych 
zobowiązań na rzecz Europejskiego 
Funduszu Społecznego;

Or. en

Poprawka 6
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że podstawowa forma 
wsparcia finansowego dla działań 
politycznych mających na celu 
przeciwdziałanie bezrobociu i 
utrzymującym się wysokim wskaźnikom 
ubóstwa oraz promowanie włączenia 
społecznego w UE zapewniona jest w 
kolejnym okresie budżetowym poprzez 
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EFS ; wzywa w związku z tym państwa 
członkowskie do wykorzystania 25% 
środków budżetowych przyznanych na 
politykę spójności na rzecz EFS i 
przeznaczenie 20% przydziału dla EFS na 
promowanie włączenia społecznego i 
przeciwdziałanie ubóstwu oraz do 
inwestowania w ten sposób w obywateli 
UE;

Or. en

Poprawka 7
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. utrzymuje, że należy zwiększyć 
wszystkie budżetowe fundusze 
interwencyjne w dziedzinie społecznej; 
uważa, że w szczególności należy podwoić 
wysokość środków przeznaczonych na 
Europejski Fundusz Społeczny, aby 
sprostać społecznym skutkom kryzysu, a w 
szczególności bezrobociu i ubóstwu;

Or. pt

Poprawka 8
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. domaga się zwiększenia wspólnotowej 
stawki współfinansowania, w 
szczególności przeznaczonego na projekty 
w dziedzinie społecznej (EFS, Fundusz 
Spójności i program Progress), aby 
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państwa członkowskie borykające się z 
problemami finansowymi mogły w pełni 
wykorzystać wspólnotowe środki; uważa, 
że ich wkład krajowy nie powinien 
przekraczać 10%;

Or. pt

Poprawka 9
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla potrzebę uwzględniania 
aspektu równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn w ramach zasad i wykorzystania 
wszystkich funduszy wspólnotowych i 
zwraca szczególną uwagę na EFS, który 
powinien mieć wystarczające możliwości 
promowania polityki na rzecz równości, 
stabilnych i wysokiej jakości miejsc pracy 
oraz sprawiedliwej redystrybucji dochodu;

Or. pt

Poprawka 10
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję do podjęcia szybkich 
kroków ułatwiających wdrożenie Programu 
Unii Europejskiej na rzecz przemian i 
innowacji społecznych w celu wsparcia 
strategii na rzecz aktywnego rynku pracy i 
dobrego zestawu strategii politycznych 
dotyczących zatrudnienia, aby poprawić 
wskaźniki powrotu do pracy, w 

2. wzywa Komisję do podjęcia szybkich 
kroków ułatwiających wdrożenie EFS i
Programu Unii Europejskiej na rzecz 
przemian i innowacji społecznych w celu 
wsparcia strategii na rzecz aktywnego 
rynku pracy i dobrego zestawu strategii 
politycznych dotyczących zatrudnienia, 
aby poprawić wskaźniki powrotu do pracy, 



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

PL

szczególności w przypadku długotrwale 
bezrobotnych;

w szczególności w przypadku długotrwale 
bezrobotnych, przy jednoczesnym 
czerpaniu korzyści z synergii wytworzonej 
na skutek współpracy transgranicznej;

Or. en

Poprawka 11
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję do podjęcia szybkich 
kroków ułatwiających wdrożenie Programu 
Unii Europejskiej na rzecz przemian i 
innowacji społecznych w celu wsparcia 
strategii na rzecz aktywnego rynku pracy i 
dobrego zestawu strategii politycznych 
dotyczących zatrudnienia, aby poprawić 
wskaźniki powrotu do pracy, w 
szczególności w przypadku długotrwale 
bezrobotnych;

2. wzywa Komisję do podjęcia szybkich 
kroków ułatwiających wdrożenie Programu 
Unii Europejskiej na rzecz przemian i 
innowacji społecznych w celu wsparcia 
strategii na rzecz aktywnego rynku pracy i 
dobrego zestawu strategii politycznych 
dotyczących zatrudnienia, aby poprawić 
wskaźniki powrotu do pracy, w 
szczególności w przypadku długotrwale 
bezrobotnych, przy wspieraniu przez 
państwa członkowskie takich 
instrumentów jak postęp, 
mikrofinansowanie i partnerstwa 
transgraniczne;

Or. fr

Poprawka 12
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. proponuje utworzenie linii budżetowej 
wraz z przyznaniem odpowiednich 
środków, aby zachęcać do przekształcania 
umów osób pozornie pracujących na 



AM\936563PL.doc 9/20 PE510.814v01-00

PL

własny rachunek na rzeczywiste umowy o 
pracę, w ramach których pracownikowi 
przysługują prawa socjalne, gdyż kwestia 
ta ma zasadnicze znaczenie w odniesieniu 
do praw pracowniczych; 

Or. pt

Poprawka 13
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do Komisji o umożliwienie 
szybkiego wdrożenia Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych i do
wykorzystania w pełni potencjału akcji 
„Twoja pierwsza praca z EURES-em” w 
celu wsparcia mobilności oraz działania 
przygotowawczego na rzecz „środków 
aktywizujących młodych ludzi – wdrażanie 
inicjatywy Mobilna młodzież” w celu 
uruchomienia gwarancji dla młodzieży;

3. nalega na priorytetowe potraktowanie 
w budżecie na 2014 r. zwalczania 
bezrobocia wśród młodych ludzi; apeluje o 
wyprzedzenie Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych poprzez 
wykorzystywanie w pierwszych trzech 
latach środków z wieloletnich ram 
finansowych na lata 2014–2020 oraz o 
korzystanie w pełni z potencjału akcji 
„Twoja pierwsza praca z EURES-em” i 
programów wspierania mobilności w 
ramach osi EURES programu na rzecz 
przemian i innowacji społecznych w celu 
wsparcia mobilności oraz działania 
przygotowawczego na rzecz „środków 
aktywizujących młodych ludzi – wdrażanie 
inicjatywy Mobilna młodzież” w celu 
uruchomienia gwarancji dla młodzieży;

Or. en

Poprawka 14
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. ubolewa, że środki przydzielone na 
Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych są o wiele niższe, niż to 
konieczne, aby miała ona istotny wpływ 
na sytuację bezrobocia wśród młodych 
ludzi; w tym kontekście zwraca uwagę na 
badanie MOP pt. „Kryzys zatrudnienia w 
strefie euro: tendencje i rozwiązania 
polityczne”, w którym stwierdza się, że 
niezbędne byłoby przyznanie 21 mld EUR, 
aby inicjatywa ta mogła mieć wpływ na 
poziom bezrobocia wśród młodzieży; 

Or. pt

Poprawka 15
Frédéric Daerden, Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że budżet UE powinien wspierać 
szkolenia zawodowe i podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych;

4. uważa, że budżet UE powinien wspierać 
szkolenia zawodowe i podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych poprzez 
przeznaczanie wystarczających środków 
budżetowych na EFS i program „Erasmus 
dla wszystkich”; przypomina w tym 
kontekście wniosek dotyczący zalecenia 
Rady w sprawie ustanowienia gwarancji 
dla młodzieży; 

Or. en

Poprawka 16
Jean Lambert

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)



AM\936563PL.doc 11/20 PE510.814v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina znaczenie odpowiedniego 
finansowania struktur społeczeństwa 
obywatelskiego, w szczególności biorąc 
pod uwagę społeczny odbiór rosnącej 
przepaści między Unią Europejską a jej 
obywatelami;

Or. en

Poprawka 17
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. domaga się, aby Komisja przewidziała 
wystarczające środki na płatności w 
pozycji budżetowej przeznaczonej na 
Europejski Fundusz Dostosowania do 
Globalizacji;

5. podkreśla kluczową rolę, jaką nowy 
EFG może odegrać w poprawie 
wskaźników przechodzenia na 
zatrudnienie, biorąc pod uwagę nacisk, 
jaki kładzie on na szkolenia zawodowe i 
doradztwo zawodowe; domaga się, aby 
Komisja przewidziała wystarczające środki 
na płatności w wysokości co najmniej 
75 000 000 EUR w pozycji budżetowej 
przeznaczonej na Europejski Fundusz 
Dostosowania do Globalizacji; ubolewa 
nad tym, że brak środków na płatności 
pod koniec 2012 r. przyczynił się do 
dalszych opóźnień w uruchamianiu tego 
funduszu; przypomina, że EFG stworzono 
jako odrębny szczególny instrument z 
własnymi celami i terminami i że w 
związku z tym zasługuje on na odrębne 
środki, co pozwoli – w miarę możliwości –
uniknąć przesunięć z innych pozycji
budżetowych, jak to miało miejsce w 
przeszłości, co mogłoby być ze szkodą dla 
realizacji celów politycznych EFG; 
wyraża nadzieję, że dalsze usprawnienia 
procedury zostaną uwzględnione w 
nowym rozporządzeniu w sprawie 
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Europejskiego Funduszu Dostosowania 
do Globalizacji (2014–2020) oraz że uda 
się osiągnąć większą skuteczność, 
przejrzystość i rozpoznawalność EFG;

Or. en

Poprawka 18
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. domaga się, aby Komisja przewidziała 
wystarczające środki na płatności w 
pozycji budżetowej przeznaczonej na 
Europejski Fundusz Dostosowania do 
Globalizacji;

5. domaga się, aby Komisja przewidziała 
wystarczające środki na płatności w 
pozycji budżetowej przeznaczonej na 
Europejski Fundusz Dostosowania do 
Globalizacji oraz zapewniła właściwe i 
odpowiednie wykorzystanie tego funduszu 
przez państwa członkowskie;

Or. fr

Poprawka 19
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. domaga się pewnych i pozwalających na 
przyspieszone uruchomienie środków na 
zobowiązania i środków na płatności na 
rzecz Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym w celu 
zlikwidowania skrajnego ubóstwa;

6. domaga się, aby dostępne środki na 
zobowiązania budżetowe na rzecz 
Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym przewidziane 
na lata 2014–2020 wynosiły 5 000 000 000 
EUR; 

Or. pt
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Poprawka 20
Csaba Őry

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. domaga się pewnych i pozwalających na 
przyspieszone uruchomienie środków na 
zobowiązania i środków na płatności na 
rzecz Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym w celu 
zlikwidowania skrajnego ubóstwa;

6. domaga się na początku siedmioletniego 
okresu planowania pewnych i 
pozwalających na przyspieszone 
uruchomienie środków na zobowiązania i 
środków na płatności na rzecz 
Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym w celu 
zlikwidowania skrajnego ubóstwa;

Or. en

Poprawka 21
David Martin

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. domaga się pewnych i pozwalających na 
przyspieszone uruchomienie środków na 
zobowiązania i środków na płatności na 
rzecz Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym w celu 
zlikwidowania skrajnego ubóstwa;

6. domaga się pewnych i pozwalających na 
przyspieszone uruchomienie środków na 
zobowiązania i środków na płatności na 
rzecz Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym i Społecznie 
Wykluczonym w celu zlikwidowania 
skrajnego ubóstwa;

Or. de

Poprawka 22
Frédéric Daerden, Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. domaga się pewnych i pozwalających na 6. domaga się pewnych i pozwalających na 
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przyspieszone uruchomienie środków na 
zobowiązania i środków na płatności na 
rzecz Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym w celu 
zlikwidowania skrajnego ubóstwa;

przyspieszone uruchomienie środków na 
zobowiązania i środków na płatności na 
rzecz Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym w celu 
zlikwidowania skrajnego ubóstwa i 
przeciwdziałania obecnemu wzrostowi 
poziomu skrajnego ubóstwa oraz 
przyznania ich w wysokości nie mniejszej 
niż wyrażone w wartościach rzeczywistych 
środki przeznaczane rokrocznie, w latach 
2007–2013, na europejski program 
pomocy żywnościowej na rzecz osób 
najbardziej potrzebujących; uważa, że 
zważywszy na datę ogłoszenia przetargów, 
termin przyjęcia niniejszego 
rozporządzenia i konieczność 
przygotowania programów operacyjnych, 
należałoby zapewnić przepisy 
umożliwiające elastyczne przejście w 
2014 r. do korzystania z nowego 
instrumentu, aby uniknąć przerwy w 
dostawach żywności zimą 2013/2014 r.;

Or. en

Poprawka 23
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla rolę Programu Unii 
Europejskiej na rzecz przemian i 
innowacji społecznych we wspieraniu 
działań i wymiany dobrych praktyk w 
zakresie skutecznych strategicznych 
interwencji i mechanizmów mających na 
celu ograniczenie długotrwałego
wykluczenia i przeciwdziałanie mu;

Or. en
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Poprawka 24
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla rolę Programu Unii 
Europejskiej na rzecz przemian i 
innowacji społecznych we wspieraniu 
działań i wymiany dobrych praktyk w 
zakresie skutecznych strategicznych 
interwencji i mechanizmów mających na 
celu ograniczenie społecznego 
wykluczenia i przeciwdziałanie mu;

Or. en

Poprawka 25
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. pokreśla, że w dziedzinie wykluczenia 
społecznego powinny mieć zastosowanie 
zasady uwzględniania kwestii 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn, 
ponieważ wyższy odsetek kobiet niż 
mężczyzn żyje w biedzie z powodu 
wykluczenia z rynku pracy oraz z powodu 
różnic płacowych między płciami;

Or. en

Poprawka 26
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że z budżetu na 2014 r. 
należy wspierać środki promujące 
przedsiębiorczość w 
mikroprzedsiębiorstwach oraz małych i 
średnich przedsiębiorstwach, w tym 
przedsiębiorczość społeczną i innowacyjne 
przedsiębiorstwa społeczne oraz 
samozatrudnienie, a także ułatwiać dostęp 
do finansowania w ramach części 
Programu Unii Europejskiej na rzecz 
przemian i innowacji społecznych 
poświęconej przedsiębiorczości społecznej;

7. podkreśla, że z budżetu na 2014 r. 
należy wspierać środki promujące 
przedsiębiorczość w 
mikroprzedsiębiorstwach oraz małych i 
średnich przedsiębiorstwach, w tym 
przedsiębiorczość społeczną i innowacyjne 
przedsiębiorstwa społeczne oraz 
samozatrudnienie, a także ułatwiać dostęp 
do finansowania w ramach części 
Programu Unii Europejskiej na rzecz 
przemian i innowacji społecznych 
poświęconej przedsiębiorczości społecznej, 
w szczególności dla przedsiębiorstw, które 
opracowały aspekt społeczny swoich 
praktyk w ramach społecznej 
odpowiedzialności biznesu;

Or. fr

Poprawka 27
Csaba Őry

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że z budżetu na 2014 r. 
należy wspierać środki promujące 
przedsiębiorczość w 
mikroprzedsiębiorstwach oraz małych i 
średnich przedsiębiorstwach, w tym 
przedsiębiorczość społeczną i innowacyjne 
przedsiębiorstwa społeczne oraz 
samozatrudnienie, a także ułatwiać dostęp 
do finansowania w ramach części 
Programu Unii Europejskiej na rzecz 
przemian i innowacji społecznych 
poświęconej przedsiębiorczości społecznej;

7. podkreśla, że z budżetu na 2014 r. 
należy wspierać środki promujące 
przedsiębiorczość w 
mikroprzedsiębiorstwach oraz małych i 
średnich przedsiębiorstwach, w tym 
przedsiębiorczość społeczną i innowacyjne 
przedsiębiorstwa społeczne oraz 
samozatrudnienie, a także ułatwiać dostęp 
do finansowania w ramach części 
Programu Unii Europejskiej na rzecz 
przemian i innowacji społecznych 
poświęconej przedsiębiorczości społecznej; 
domaga się łatwiejszego dostępu do 
mikrokredytów udostępnianych w ramach 
instrumentu mikrofinansowego oraz 
wzmocnienia systemu EURES w celu 
poprawy mobilności w zatrudnieniu;
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Or. en

Poprawka 28
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że z budżetu na 2014 r. 
należy wspierać środki promujące 
przedsiębiorczość w 
mikroprzedsiębiorstwach oraz małych i 
średnich przedsiębiorstwach, w tym 
przedsiębiorczość społeczną i innowacyjne 
przedsiębiorstwa społeczne oraz 
samozatrudnienie, a także ułatwiać dostęp 
do finansowania w ramach części 
Programu Unii Europejskiej na rzecz 
przemian i innowacji społecznych 
poświęconej przedsiębiorczości społecznej;

7. podkreśla, że z budżetu na 2014 r. 
należy wspierać środki promujące 
przedsiębiorczość w 
mikroprzedsiębiorstwach oraz małych i 
średnich przedsiębiorstwach, w tym 
przedsiębiorczość społeczną i innowacyjne 
przedsiębiorstwa społeczne oraz 
samozatrudnienie, a także ułatwiać dostęp 
do finansowania w ramach części 
Programu Unii Europejskiej na rzecz 
przemian i innowacji społecznych 
poświęconej mikrofinansowaniu i
przedsiębiorczości społecznej;

Or. en

Poprawka 29
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że mikroprzedsiębiorstwa, 
małe i średnie przedsiębiorstwa 
zatrudniają dużą liczbę pracowników w 
Unii i że jednym z głównych problemów 
utrudniających tworzenie i rentowność 
tych przedsiębiorstw są trudności z 
uzyskaniem finansowania, w związku z 
czym proponuje wzmocnienie części 
Programu Unii Europejskiej na rzecz 
przemian i innowacji społecznych 
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dotyczącej mikrofinansowania;

Or. pt

Poprawka 30
Frédéric Daerden, Stephen Hughes

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że budżet na 2014 r. powinien 
wspierać ochronę pracowników na 
wysokim poziomie i kulturę zapobiegania 
zagrożeniom w całej UE oraz pomóc w 
sprostaniu nowym wyzwaniom w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa w pracy 
wynikającym z kryzysu gospodarczego i 
finansowego.

8. podkreśla, że budżet na 2014 r. powinien 
zapewnić odpowiednie finansowanie dla 
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i 
Zdrowia w Pracy oraz dla części 
Programu Unii Europejskiej na rzecz 
przemian i innowacji społecznych 
dotyczącej zdrowia i bezpieczeństwa w 
pracy, aby utrzymać i nadal wspierać 
ochronę pracowników na wysokim 
poziomie i kulturę zapobiegania 
zagrożeniom w całej UE oraz pomóc w 
sprostaniu nowym wyzwaniom w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa w pracy 
wynikającym z kryzysu gospodarczego i 
finansowego w ramach uaktualnionej 
strategii UE na rzecz higieny i 
bezpieczeństwa pracy na lata 2014–2020;

Or. en

Poprawka 31
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że budżet na 2014 r. powinien 
wspierać ochronę pracowników na 
wysokim poziomie i kulturę zapobiegania 
zagrożeniom w całej UE oraz pomóc w 
sprostaniu nowym wyzwaniom w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa w pracy 

8. podkreśla, że budżet na 2014 r. powinien 
zapewnić odpowiednie finansowanie dla 
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i 
Zdrowia w Pracy oraz dla programów i 
działań dotyczących zdrowia i 
bezpieczeństwa w pracy, aby utrzymać i 



AM\936563PL.doc 19/20 PE510.814v01-00

PL

wynikającym z kryzysu gospodarczego i 
finansowego.

nadal wspierać ochronę pracowników na 
wysokim poziomie i kulturę zapobiegania 
zagrożeniom w całej UE oraz pomóc w 
sprostaniu nowym wyzwaniom w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa w pracy 
wynikającym z kryzysu gospodarczego i 
finansowego w ramach uaktualnionej 
strategii UE na rzecz higieny i 
bezpieczeństwa pracy na lata 2014–2020;

Or. en

Poprawka 32
Jean Lambert

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że budżet na 2014 r. powinien 
wspierać ochronę pracowników na 
wysokim poziomie i kulturę zapobiegania 
zagrożeniom w całej UE oraz pomóc w 
sprostaniu nowym wyzwaniom w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa w pracy 
wynikającym z kryzysu gospodarczego i 
finansowego.

8. podkreśla, że budżet na 2014 r. powinien 
wspierać ochronę pracowników na 
wysokim poziomie i kulturę zapobiegania 
zagrożeniom w całej UE oraz pomóc w 
sprostaniu nowym wyzwaniom w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa w pracy 
wynikającym z kryzysu gospodarczego i 
finansowego oraz rozwoju nowych 
sektorów przemysłowych;

Or. en

Poprawka 33
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. przypomina, że art. 312 ust. 4 TFUE 
przewiduje, że jeżeli rozporządzenie Rady 
ustanawiające nowe ramy finansowe nie 
zostanie przyjęte w odpowiednim czasie, 
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stosowane będą pułapy obowiązujące w 
ostatnim roku obowiązywania obecnych 
wieloletnich ram finansowych, oraz że 
art. 30 obecnego porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami przewiduje 
przedłużenie okresu obowiązywania 
pułapów z 2013 r. przy uwzględnieniu 
stałego deflatora w wysokości 2% rocznie 
do czasu przyjęcia nowych wieloletnich 
ram finansowych; przypomina, że w 
przypadku takiej ewentualności jest 
gotowy do wypracowania szybkiego 
porozumienia z Radą i Komisją, aby 
zapewnić obowiązującą podstawę prawną 
do stosowania programów i polityki UE w 
2014 r., w szczególności w odniesieniu do 
nowego Programu Unii Europejskiej na 
rzecz przemian i innowacji społecznych, 
Europejskiego Funduszu Dostosowania 
do Globalizacji i Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym;

Or. en


