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Pozmeňujúci návrh 1
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Odsek -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1. zdieľa postoj vyjadrený v záveroch 
Európskej rady z 15. marca 2013, že 
„riešenie nezamestnanosti je 
najdôležitejšou spoločenskou výzvou, 
ktorej čelíme. V súčasnej situácii si preto 
zvláštnu prioritu a pozornosť vyžadujú 
aktívne politiky zamestnanosti, sociálne 
politiky a politiky trhu práce, pričom 
osobitná pozornosť sa musí venovať 
podpore zamestnanosti mladých ľudí“; 
žiada o ambiciózne sumy rozpočtových 
prostriedkov na túto prioritu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Jean Lambert

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že rast je kľúčom k väčšej 
zamestnanosti a prosperite a že je 
potrebné efektívnejšie smerovať 
štrukturálne fondy na podporu rastu
a zrýchliť uhrádzanie záväzkov;

1. pripomína, že vytváranie väčšieho počtu 
pracovných miest je základným prvkom 
hospodárskeho rozvoja a že je potrebné 
efektívnejšie smerovať štrukturálne fondy 
na podporu zamestnanosti v súlade so 
stratégiou EÚ 2020 a na zrýchlenie 
uhrádzania záväzkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Frédéric Daerden
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Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že rast je kľúčom k väčšej 
zamestnanosti a prosperite a že je potrebné 
efektívnejšie smerovať štrukturálne fondy 
na podporu rastu a zrýchliť uhrádzanie 
záväzkov;

1. zastáva názor, že prioritou európskeho 
rozpočtu v roku 2014 by malo byť 
udržanie hospodárskeho rastu a 
konkurencieschopnosti, posilnenie 
zamestnanosti a boj proti nezamestnanosti 
mladých; pripomína, že rast je kľúčom 
k vytváraniu väčšieho počtu pracovných 
miest a väčšej prosperite a že je potrebné 
efektívnejšie smerovať štrukturálne fondy 
na podporu rastu a vytvárania pracovných 
miest a zrýchliť uhrádzanie záväzkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že rast je kľúčom k väčšej 
zamestnanosti a prosperite a že je potrebné 
efektívnejšie smerovať štrukturálne fondy 
na podporu rastu a zrýchliť uhrádzanie 
záväzkov;

1. pripomína, že rast je kľúčom k väčšej 
zamestnanosti a prosperite, že je potrebné 
efektívnejšie smerovať štrukturálne fondy 
na podporu rastu, že toky finančných 
prostriedkov by mali byť jednoducho 
sledovateľné a verejné, aby verejnosť 
mohla monitorovať a posudzovať ich 
účinnosť, a že je potrebné zrýchliť 
uhrádzanie záväzkov;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 5
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína svoje uznesenie z 13. marca 
2013, v ktorom zdôrazňuje svoje 
odhodlanie zabrániť akýmkoľvek ďalším 
presunom platieb z roku 2013 do ďalšieho 
VFR, podmieňuje ukončenie rokovaní o 
VFR konečným prijatím opravného 
rozpočtu a tiež požaduje od Rady politický 
záväzok, že všetky právne záväzky splatné 
v roku 2013 budú vyplatené do konca 
tohto roka; ďalej zdôraznil, že viac ako 
štvrtina návrhu opravného rozpočtu č. 
2/2013 (3 253 miliónov EUR) je určená 
na splnenie minulých a súčasných 
záväzkov Európskeho sociálneho fondu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína, že hlavná finančná 
podpora pre politiky zamerané na boj 
proti nezamestnanosti a trvalo vysokej 
miere chudoby a na podporu sociálneho 
začlenenia v EÚ je poskytovaná z 
prostriedkov ESF v ďalšom rozpočtovom 
období; preto vyzýva členské štáty, aby 
25 % rozpočtu určeného na politiku 
súdržnosti použili na ESF a 20 % sumy 
určenej na ESF využili na podporu 
sociálneho začlenenia a boj proti 
chudobe, a investovali tak do ľudí v EÚ; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 7
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. trvá na tom, že by sa mali posilniť 
všetky rozpočtové prostriedky na 
intervencie v sociálnej oblasti; domnieva 
sa, že najmä Európsky sociálny fond by 
mal mať dvojnásobný objem, aby bolo 
možné vyrovnať sa so sociálnymi 
dôsledkami krízy, najmä 
nezamestnanosťou a chudobou;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 8
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. žiada o zvýšenie miery 
spolufinancovania zo strany EÚ najmä 
pri projektoch v sociálnych oblastiach 
(ESF, Kohézny fond a program Progress) 
tak, aby sa členským štátom s finančnými 
problémami umožnilo plne využívať 
financovanie z EÚ; domnieva sa ,že ich 
vnútroštátne spolufinancovanie by 
nemalo prekročiť 10 %;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 9
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 1c (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. poukazuje na potrebu uplatňovania 
hľadiska rodovej rovnosti v pravidlách 
týkajúcich sa fondov EÚ ako celku a pri 
vykonávaní týchto fondov, a osobitne 
upozorňuje na ESF, ktorý by mal mať 
dostatočnú kapacitu na podporu politík 
podporujúcich rovnosť, trvalé pracovné 
miesta vysokej kvality a spravodlivé 
prerozdelenie príjmov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 10
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
urýchlene konala s cieľom uľahčiť 
vykonávanie PSCI na presadzovanie 
podporných aktívnych politík na trhu práce 
a vhodnej kombinácie politík v oblasti 
zamestnanosti s cieľom zvýšiť miery 
prechodu späť do zamestnania najmä pre 
dlhodobo nezamestnaných;

2. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
urýchlene konala s cieľom uľahčiť 
vykonávanie ESF a PSCI na 
presadzovanie podporných aktívnych 
politík na trhu práce a vhodnej kombinácie 
politík v oblasti zamestnanosti s cieľom 
zvýšiť miery prechodu späť do 
zamestnania najmä pre dlhodobo 
nezamestnaných a zároveň využívať 
výhody synergických účinkov 
cezhraničnej spolupráce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
urýchlene konala s cieľom uľahčiť 
vykonávanie PSCI na presadzovanie 
podporných aktívnych politík na trhu práce 
a vhodnej kombinácie politík v oblasti 
zamestnanosti s cieľom zvýšiť miery 
prechodu späť do zamestnania najmä pre 
dlhodobo nezamestnaných;

2. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
urýchlene konala s cieľom uľahčiť 
vykonávanie PSCI na presadzovanie 
podporných aktívnych politík na trhu práce 
a vhodnej kombinácie politík v oblasti 
zamestnanosti s cieľom zvýšiť miery 
prechodu späť do zamestnania najmä pre 
dlhodobo nezamestnaných, pričom 
Progress, mikrofinancovanie 
a cezhraničné partnerstvá sú nástroje, 
ktoré by sa mali propagovať v členských 
štátoch;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 12
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. navrhuje, aby sa vytvoril rozpočtový 
riadok a vložili sa doň zodpovedajúce 
prostriedky s cieľom prispieť k zmene 
postavenia pracovníkov, ktorí sú fiktívne 
samostatne zárobkovo činní, a umožniť 
im, aby mali riadne pracovné zmluvy so 
sociálnymi právami, čo je kľúčová otázka, 
pokiaľ ide o práva pracovníkov; 

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 13
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby uľahčila rýchle 
vykonávanie iniciatívy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí a využila celý 
potenciál iniciatívy Tvoje prvé pracovné 
miesto EURES na podporu mobility 
a potenciál prípravnej akcie Aktivačné 
opatrenia zamerané na mladých ľudí –
implementácia iniciatívy Mládež v pohybe 
na uvedenie systému záruk pre mladých do 
praxe;

3. trvá na tom, aby bol prioritou rozpočtu 
na rok 2014 boj proti nezamestnanosti 
mládeže; žiada, aby sa iniciatíva na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí 
vykonávala prednostne prostredníctvom 
využitia prostriedkov v prvých troch 
rokoch viacročného finančného rámca na 
roky 2014 – 2020 a aby sa využíval celý 
potenciál iniciatívy Tvoje prvé pracovné 
miesto EURES a cielené programy 
mobility v rámci osi EURES programu 
PSCI na podporu mobility a potenciál 
prípravnej akcie Aktivačné opatrenia 
zamerané na mladých ľudí –
implementácia iniciatívy Mládež v pohybe 
na uvedenie systému záruk pre mladých do 
praxe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
finančné prostriedky vyčlenené na 
iniciatívu na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí sú oveľa nižšie, než je 
nutné na to, aby mali skutočný vplyv na 
nezamestnanosť mladých ľudí; 
upozorňuje v tejto súvislosti na štúdiu 
MOP s názvom Kríza zamestnanosti 
v eurozóne: trendy a politické riešenia, 
ktorá konštatuje, že je potrebné vyčleniť 
21 miliárd EUR, ak má mať iniciatíva 
citeľný vplyv na mieru nezamestnanosti 
mladých ľudí; 

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 15
Frédéric Daerden, Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že rozpočet EÚ by mal 
podporovať opatrenia v oblasti odbornej 
prípravy a odbornej kvalifikácie;

4. zastáva názor, že rozpočet EÚ by mal 
podporovať opatrenia v oblasti odbornej 
prípravy a odbornej kvalifikácie 
prostredníctvom vyčlenenia primeraných 
súm na ESF a program Erasmus pre 
všetkých; v tejto súvislosti pripomína 
návrh na odporúčanie Rady o vytvorení 
záruky pre mladých; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Jean Lambert

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. pripomína význam primeraného 
financovania sietí občianskej spoločnosti, 
najmä s ohľadom na verejné vnímanie 
rastúcej priepasti medzi EÚ a občanmi, 
ktorých zastupuje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila dostatočné platobné 
rozpočtové prostriedky v rozpočtovom 
riadku pre Európsky fond na prispôsobenie 
sa globalizácii;

5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú môže 
obnovený EGF zohrávať pri zlepšovaní 
miery prechodu do zamestnania 
vzhľadom na jeho silné zameranie na 
odborné vzdelávanie a kariérne 
poradenstvo; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila dostatočné platobné 
rozpočtové vo výške najmenej 75 000 000 
EUR prostriedky v rozpočtovom riadku pre 
Európsky fond na prispôsobenie sa 
globalizácii; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že nedostatok platobných 
rozpočtových prostriedkov na konci roka 
2012 prispel k ďalšiemu oneskoreniu 
mobilizácií tohto fondu; pripomína, že 
EGF bol vytvorený ako samostatný 
osobitný nástroj s vlastnými cieľmi 
a termínmi, a že si preto zaslúži pridelenie 
vlastných prostriedkov, čím sa v čo 
najväčšom rozsahu predíde presunom z 
iných rozpočtových riadkov, ku ktorým 
dochádzalo v minulosti a ktoré by mohli 
mať nepriaznivý vplyv na plnenie 
politických cieľov EGF; očakáva, že 
v novom nariadení o Európskom fonde na 
prispôsobenie sa globalizácii (2014 –
2020) dôjde k ďalším zlepšeniam 
v postupe a že sa dosiahne väčšia 
efektívnosť, transparentnosť 
a viditeľnosť EGF;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila dostatočné platobné 

5. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila dostatočné platobné 
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rozpočtové prostriedky v rozpočtovom 
riadku pre Európsky fond na prispôsobenie 
sa globalizácii;

rozpočtové prostriedky v rozpočtovom 
riadku pre Európsky fond na prispôsobenie 
sa globalizácii a zaistila riadne a náležité 
využívanie tohto fondu zo strany 
členských štátov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 19
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. žiada o urýchlené poskytnutie 
náležitých viazaných a platobných 
rozpočtových prostriedkov pre Fond 
európskej pomoci pre najodkázanejšie 
osoby s cieľom bojovať proti extrémnej 
chudobe;

6. žiada, pokiaľ ide o rozpočtové záväzky
pre Fond európskej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby, aby celkový objem 
prostriedkov vyčlenených na obdobie 2014 
– 2020 predstavoval 5 000 000 000 EUR; 

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 20
Csaba Őry

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. žiada o urýchlené poskytnutie náležitých 
viazaných a platobných rozpočtových 
prostriedkov pre Fond európskej pomoci 
pre najodkázanejšie osoby s cieľom 
bojovať proti extrémnej chudobe;

6. žiada o urýchlené poskytnutie náležitých 
viazaných a platobných rozpočtových 
prostriedkov pre Fond európskej pomoci 
pre najodkázanejšie osoby na začiatku 7-
ročného obdobia finančného plánovania 
s cieľom bojovať proti extrémnej chudobe;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21
Hans-Peter Martin

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. žiada o urýchlené poskytnutie náležitých 
viazaných a platobných rozpočtových 
prostriedkov pre Fond európskej pomoci 
pre najodkázanejšie osoby s cieľom 
bojovať proti extrémnej chudobe;

6. žiada o urýchlené poskytnutie náležitých 
viazaných a platobných rozpočtových 
prostriedkov pre Fond európskej pomoci 
pre najodkázanejšie a sociálne vylúčené
osoby s cieľom bojovať proti extrémnej 
chudobe;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 22
Frédéric Daerden, Emer Costello

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. žiada o urýchlené poskytnutie náležitých 
viazaných a platobných rozpočtových 
prostriedkov pre Fond európskej pomoci 
pre najodkázanejšie osoby s cieľom 
bojovať proti extrémnej chudobe;

6. žiada o urýchlené poskytnutie náležitých 
viazaných a platobných rozpočtových 
prostriedkov pre Fond európskej pomoci 
pre najodkázanejšie osoby s cieľom 
bojovať proti extrémnej chudobe v 
podmienkach súčasného nárastu 
extrémnej chudoby, a to v reálnom 
vyjadrení nie nižších ako ročný prídel na 
európsky program potravinovej pomoci 
pre najodkázanejšie osoby v období 2007 
–2013; domnieva sa ,že vzhľadom 
na dátum, ku ktorému treba zverejniť 
výzvy na predkladanie ponúk, ako aj 
vzhľadom na lehoty na prijatie tohto 
nariadenia a na prípravu operačných 
programov by sa mali vypracovať 
pravidlá, ktoré uľahčia flexibilný prechod 
do roku 2014, a zabránilo sa tak 
akémukoľvek prerušeniu dodávok v zime 
2013 – 2014;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje úlohu programu PSCI pri 
podpore činností a zdieľaní najlepších 
postupov týkajúcich sa úspešných 
politických intervencií a mechanizmov na 
zníženie a prevenciu dlhodobého 
vylúčenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje úlohu programu PSCI pri 
podpore činností a zdieľaní najlepších 
postupov týkajúcich sa úspešných 
politických intervencií a mechanizmov na 
zníženie a prevenciu sociálneho 
vylúčenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Odsek 6b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. zdôrazňuje, že v oblasti sociálneho 
začlenenia by sa mali uplatňovať zásady 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, 
keďže vyššie percento žien ako mužov trpí 
chudobou v dôsledku vylúčenia z trhu 
práce a rozdielom v odmeňovaní žien 
a mužov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by 
mal podporovať opatrenia na podporu 
podnikania v mikropodnikoch, malých 
a stredných podnikoch vrátane sociálneho 
podnikania a inovatívnych sociálnych 
podnikov a samozamestnávania a tiež 
uľahčovať prístup k financovaniu 
prostredníctvom osi PSCI pre sociálne 
podnikanie;

7. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by 
mal podporovať opatrenia na podporu 
podnikania v mikropodnikoch, malých 
a stredných podnikoch vrátane sociálneho 
podnikania a inovatívnych sociálnych 
podnikov a samozamestnávania a tiež 
uľahčovať prístup k financovaniu 
prostredníctvom osi PSCI pre sociálne 
podnikanie, a to najmä pre podniky, ktoré 
rozvinuli sociálny aspekt uplatňovania 
svojej spoločenskej zodpovednosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 27
Csaba Őry

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by 
mal podporovať opatrenia na podporu 
podnikania v mikropodnikoch, malých 

7. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by 
mal podporovať opatrenia na podporu 
podnikania v mikropodnikoch, malých 
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a stredných podnikoch vrátane sociálneho 
podnikania a inovatívnych sociálnych 
podnikov a samozamestnávania a tiež 
uľahčovať prístup k financovaniu 
prostredníctvom osi PSCI pre sociálne 
podnikanie;

a stredných podnikoch vrátane sociálneho 
podnikania a inovatívnych sociálnych 
podnikov a samozamestnávania a tiež 
uľahčovať prístup k financovaniu 
prostredníctvom osi PSCI pre sociálne 
podnikanie; požaduje jednoduchší prístup 
k mikroúverom dostupným cez nástroj 
mikrofinancovania a posilnenie programu 
EURES s cieľom zlepšiť pracovnú 
mobilitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by 
mal podporovať opatrenia na podporu 
podnikania v mikropodnikoch, malých 
a stredných podnikoch vrátane sociálneho 
podnikania a inovatívnych sociálnych 
podnikov a samozamestnávania a tiež 
uľahčovať prístup k financovaniu 
prostredníctvom osi PSCI pre sociálne 
podnikanie;

7. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by 
mal podporovať opatrenia na podporu 
podnikania v mikropodnikoch, malých 
a stredných podnikoch vrátane sociálneho 
podnikania a inovatívnych sociálnych 
podnikov a samozamestnávania a tiež 
uľahčovať prístup k financovaniu 
prostredníctvom osi PSCI pre 
mikrofinancovanie a sociálne podnikanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že mikropodniky, malé 
a stredné podniky zamestnávajú v EÚ 
mnoho pracovníkov a že jedným 
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z hlavných problémov pri zakladaní 
a prevádzkovaní týchto podnikov je 
získavanie financovania; navrhuje preto, 
aby sa v rámci PSCI kládol väčší dôraz na 
prvok mikrofinancovania;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 30
Frédéric Daerden, Stephen Hughes

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by 
mal podporovať vysokú úroveň ochrany 
pracovníkov a kultúru prevencie v celej EÚ 
a mal by prispievať k riešeniu nových 
výziev pre zdravie a bezpečnosť pri práci, 
ktoré vyplývajú z hospodárskej a finančnej 
krízy.

8. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by 
mal zaisťovať náležité financovanie EU-
OSHA a osi týkajúcej sa zdravia 
a bezpečnosti pri práci v rámci programu 
PSCI s cieľom udržiavať a ďalej 
podporovať vysokú úroveň ochrany 
pracovníkov a kultúru prevencie v celej EÚ 
a mal by prispievať k riešeniu nových 
výziev pre zdravie a bezpečnosť pri práci, 
ktoré vyplývajú z hospodárskej a finančnej 
krízy, v rámci obnovenej stratégie pre 
ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci 
na roky 2014 – 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by 
mal podporovať vysokú úroveň ochrany 
pracovníkov a kultúru prevencie v celej EÚ 
a mal by prispievať k riešeniu nových 
výziev pre zdravie a bezpečnosť pri práci, 
ktoré vyplývajú z hospodárskej a finančnej 

8. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by 
mal zaisťovať náležité financovanie EU-
OSHA a programov a činností týkajúcich 
sa zdravia a bezpečnosti pri práci v rámci 
programu PSCI s cieľom udržiavať 
a ďalej podporovať vysokú úroveň 
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krízy. ochrany pracovníkov a kultúru prevencie 
v celej EÚ a mal by prispievať k riešeniu 
nových výziev pre zdravie a bezpečnosť pri 
práci, ktoré vyplývajú z hospodárskej 
a finančnej krízy, v rámci obnovenej 
stratégie pre ochranu zdravia 
a bezpečnosti pri práci na roky 2014 –
2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Jean Lambert

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by 
mal podporovať vysokú úroveň ochrany 
pracovníkov a kultúru prevencie v celej EÚ 
a mal by prispievať k riešeniu nových 
výziev pre zdravie a bezpečnosť pri práci, 
ktoré vyplývajú z hospodárskej a finančnej 
krízy.

8. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2014 by 
mal podporovať vysokú úroveň ochrany 
pracovníkov a kultúru prevencie v celej EÚ 
a mal by prispievať k riešeniu nových 
výziev pre zdravie a bezpečnosť pri práci, 
ktoré vyplývajú z hospodárskej a finančnej 
krízy a rozvoja nových priemyselných 
odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. pripomína, že pokiaľ sa včas 
nedosiahne dohoda o ďalšom VFR, 
uplatní sa článok 312 ods. 4 ZFEÚ, 
v ktorom sa stanovuje, že sa uplatnia 
stropy posledného roka súčasného VFR, 
a článok 30 súčasnej 
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medziinštitucionálnej dohody 
o rozpočtovej disciplíne a riadnom 
finančnom hospodárení, čo znamená 
predĺženie platnosti stropov na rok 2013 
upravených na základe fixného deflátora 
vo výške 2 % ročne až do prijatia nového 
nariadenia o VFR; opätovne zdôrazňuje, 
že ak nastane takáto situácia, je 
pripravený dosiahnuť rýchlu dohodu s 
Radou a Komisiou o zabezpečení platnosti 
právnych základov pre plnenie programov 
a politík EÚ v roku 2014, najmä pokiaľ 
ide o nový program PSCI, Európsky fond 
na prispôsobenie sa globalizácii a 
európsky program potravinovej pomoci 
pre najodkázanejšie osoby;

Or. en


