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Predlog spremembe 1
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. se strinja s stališčem Evropskega sveta 
z dne 15. marca 2013, da je „reševanje 
problema brezposelnosti [...] 
najpomembnejši socialni izziv, s katerim 
se soočamo. Zato si v zdajšnjih razmerah 
posebno prednost in pozornost zaslužijo 
aktivno zaposlovanje, socialne politike in 
politike trga dela, še zlasti pa bi prednost 
moralo imeti spodbujanje zaposlovanja 
mladih“; poziva, da se v ta namen 
predvidijo precejšnja proračunska 
sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 2
Jean Lambert

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je rast ključnega pomena
za odpiranje novih delovnih mest in 
povečanje blaginje in da je strukturne 
sklade treba usmerjati bolj učinkovito, tako 
da se spodbuja rast in pospeši plačila 
prevzetih obveznosti;

1. opozarja, da je odpiranje novih delovnih 
mest bistven element gospodarskega 
razvoja in da je treba strukturne sklade 
usmerjati bolj učinkovito, tako da se 
spodbuja zaposlovanje v skladu s 
strategijo EU2020 in pospeši plačila 
prevzetih obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe 3
Frédéric Daerden



PE510.814v01-00 4/19 AM\936563SL.doc

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je rast ključnega pomena za 
odpiranje novih delovnih mest in 
povečanje blaginje in da je strukturne 
sklade treba usmerjati bolj učinkovito, tako 
da se spodbuja rast in pospeši plačila 
prevzetih obveznosti;

1. meni, da bi morale biti prednostne 
naloge evropskega proračuna v letu 2014 
ohranitev gospodarske rasti in 
konkurenčnosti, spodbujanje 
zaposlovanja in boj proti brezposelnosti 
mladih; opozarja, da je rast ključnega 
pomena za odpiranje novih delovnih mest 
in povečanje blaginje in da je treba 
strukturne sklade usmerjati bolj učinkovito, 
tako da se spodbuja rast in nova delovna 
mesta ter pospeši plačila prevzetih 
obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe 4
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je rast ključnega pomena za 
odpiranje novih delovnih mest in 
povečanje blaginje in da je strukturne 
sklade treba usmerjati bolj učinkovito, tako 
da se spodbuja rast in pospeši plačila 
prevzetih obveznosti;

1. opozarja, da je rast ključnega pomena za 
odpiranje novih delovnih mest in 
povečanje blaginje, da je strukturne sklade 
treba usmerjati bolj učinkovito, tako da se 
spodbudi rast, da bi morali biti denarni 
tokovi javni in preprosto sledljivi, tako da 
jih bo lahko javnost spremljala in 
ocenjevala njihovo uspešnost, in da je 
treba pospešiti plačila prevzetih 
obveznosti;

Or. fi

Predlog spremembe 5
Frédéric Daerden
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. spominja na svojo resolucijo z dne 
13. marca 2013, v kateri je poudaril, da je 
odločen preprečiti nadaljnje prenose 
plačil iz leta 2013 v novi večletni finančni 
okvir, dokončno sprejetje spremembe 
proračuna postavil kot pogoj za zaključek 
pogajanj o večletnem finančnem okviru, 
povrhu tega pa zahteval politično zavezo 
Sveta, da bodo vse pravne obveznosti, 
zapadle leta 2013, poravnane do konca 
tega leta; poudarja tudi, da je več kot 
četrtina zneska iz predloga spremembe 
proračuna št. 2/2013 
(3.253 milijonov EUR) namenjena za 
poravnavo preteklih in sedanjih 
obveznosti Evropskega socialnega sklada;

Or. en

Predlog spremembe 6
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. spominja, da bo Evropski socialni 
sklad v naslednjem proračunskem 
obdobju ponujal glavno finančno podporo 
za boj proti brezposelnosti in visoki ravni 
revščine ter za socialno vključevanje v 
EU; zato poziva države članice, naj 25 % 
proračuna za kohezijsko politiko 
uporabijo za Evropski socialni sklad, 
20 % sredstev Evropskega socialnega 
sklada pa porabijo za socialno 
vključevanje in boj proti revščini, saj bodo 
s tem vlagale v prebivalce EU; 
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Or. en

Predlog spremembe 7
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da bi bilo treba povečati 
sredstva za vse proračunske ukrepe na 
socialnem področju; meni, da je treba 
podvojiti zlasti obseg sredstev Evropskega 
socialnega sklada, da se bo lahko soočil s 
socialnimi posledicami krize, zlasti z 
brezposelnostjo in revščino;

Or. pt

Predlog spremembe 8
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva k povečanju stopnje 
sofinanciranja EU, zlasti za projekte na 
socialnem področju (Evropski socialni 
sklad, Kohezijski sklad, program 
Progress), da bodo lahko države članice v 
finančnih težavah v celoti uporabile 
finančna sredstva EU; meni, da 
nacionalni prispevek ne sme preseči 
10 %;

Or. pt

Predlog spremembe 9
Inês Cristina Zuber
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poudarja, da je treba v pravila za 
sklade EU in njihovo izvajanje vključiti 
razsežnost spola, pri čemer opozarja zlasti 
na Evropski socialni sklad, ki bi moral 
imeti na voljo dovolj sredstev za 
spodbujanje politike enakosti, stalnih in 
kakovostnih delovnih mest ter pravične 
razporeditve dohodkov;

Or. pt

Predlog spremembe 10
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj hitro ukrepa in 
olajša izvajanje Programa za socialne 
spremembe in inovacije, da spodbudi 
podporne aktivne politike trga dela in 
dobro kombinacijo politike tega trga in 
izboljša delež prehoda na stalno zaposlitev, 
zlasti v primeru dolgotrajno brezposelnih;

2. poziva Komisijo, naj hitro ukrepa in 
olajša izvajanje Evropskega socialnega 
sklada in programa za socialne 
spremembe in inovacije, da spodbudi 
podporne aktivne politike trga dela in 
dobro kombinacijo politike tega trga in 
izboljša delež prehoda na stalno zaposlitev, 
zlasti v primeru dolgotrajno brezposelnih, 
pri tem pa izkoristi sinergije čezmejnega 
sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 11
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj hitro ukrepa in 
olajša izvajanje Programa za socialne 
spremembe in inovacije, da spodbudi 
podporne aktivne politike trga dela in 
dobro kombinacijo politike tega trga in 
izboljša delež prehoda na stalno zaposlitev, 
zlasti v primeru dolgotrajno brezposelnih;

2. poziva Komisijo, naj hitro ukrepa in 
olajša izvajanje Programa za socialne 
spremembe in inovacije, da spodbudi 
podporne aktivne politike trga dela in 
dobro kombinacijo politike tega trga in 
izboljša delež prehoda na stalno zaposlitev, 
zlasti v primeru dolgotrajno brezposelnih;
pri čemer so napredek, mikrofinanciranje 
in čezmejna partnerstva orodja, ki jih je 
treba spodbujati znotraj držav članic;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. predlaga, da se oblikuje proračunska 
postavka z ustreznimi sredstvi za 
spremembo statusa delavcev, ki so 
navidezno samozaposleni, da bodo dobili 
resnične pogodbe o delu s socialnimi 
pravicami, saj je to osrednje vprašanje, ko 
gre za njihove pravice; 

Or. pt

Predlog spremembe 13
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj olajša hitro 
izvajanje pobude za zaposlovanje mladih, 

3. vztraja, da je treba boju proti 
brezposelnosti mladih v proračunu za 
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in naj v celoti izkoristi možnosti ukrepa 
„tvoja prva zaposlitev EURES“, da 
spodbudi mobilnost, ter pripravljalnega 
ukrepa „Aktivacijski ukrepi za mlade –
izvajanje pobude Mladi in mobilnost“, da 
se lahko začnejo izvajati programi 
„jamstva za mlade“;

leto 2014 dati prednost; poziva, da se 
sredstva za pobudo za zaposlovanje mladih 
izplačajo v začetni fazi, v prvih treh letih 
večletnega finančnega okvira 2014–2020, 
in naj se v celoti izkoristi možnosti ukrepa 
„Tvoja prva zaposlitev EURES“ in ciljno 
usmerjenih programov mobilnosti v 
okviru osi EURES programa za socialne 
spremembe in inovacije, da spodbudi 
mobilnost, ter pripravljalnega ukrepa 
„Aktivacijski ukrepi za mlade – izvajanje 
pobude Mladi in mobilnost“, da se lahko 
začnejo izvajati programi „jamstva za 
mlade“;

Or. en

Predlog spremembe 14
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. obžaluje, da so sredstva, predvidena za 
pobudo za zaposlovanje mladih, veliko 
premajhna, da bi imela dejanski učinek 
na brezposelnost mladih; v zvezi s tem 
opozarja na študijo Mednarodne 
organizacije dela z naslovom 
„Zaposlitvena kriza v evroobmočju: trendi 
in politični odzivi“, v kateri ta ugotavlja, 
da bi bilo treba za omenjeno pobudo 
nameniti 21 milijard EUR, da bi dejansko 
vplivala na stopnjo brezposelnosti mladih; 

Or. pt

Predlog spremembe 15
Frédéric Daerden, Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bi moral proračun EU podpirati 
poklicno usposabljanje in strokovno 
usposobljenost;

4. meni, da bi moral proračun EU podpirati 
poklicno usposabljanje in strokovno 
usposobljenost z ustreznimi proračunskimi 
sredstvi za Evropski socialni sklad in 
program „Erasmus za vse“; v zvezi s tem 
spominja na predlog za priporočilo Sveta 
o vzpostavitvi jamstva za mlade; 

Or. en

Predlog spremembe 16
Jean Lambert

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. znova opozarja, kako pomembno je 
zagotoviti zadostna finančna sredstva za 
mreže civilne družbe, zlasti zaradi mnenja 
javnosti, da je prepad med EU in 
državljani, ki jih zastopa, vse večji;

Or. en

Predlog spremembe 17
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj zagotovi zadostna 
sredstva za plačila v proračunski vrstici za 
Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji;

5. poudarja, da lahko prenovljeni 
Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji odigra vodilno vlogo pri 
povišanju stopnje prehoda iz 
brezposelnosti v zaposlenost, saj je zelo 
osredotočen na poklicno usposabljanje in 
svetovanje; poziva Komisijo, naj zagotovi 
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zadostna sredstva za plačila v proračunski 
vrstici za Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji, in sicer najmanj 
75.000.000 EUR; obžaluje, da je 
pomanjkanje denarja za plačila ob koncu 
leta 2012 povzročilo nadaljnje zamude pri 
uporabi tega sklada; opozarja, da je bil 
sklad ustanovljen kot ločen in poseben 
instrument z lastnimi cilji in roki ter da je 
treba zato zanj predvideti posebna 
sredstva, da bi čim bolj omejili 
prerazporejanje iz drugih proračunskih 
vrstic, kakor se je dogajalo v preteklosti, 
saj bi to lahko ogrozilo doseganje ciljev 
politik Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji; upa, da bodo nadaljnje 
izboljšave postopka vključene v novo 
uredbo o Evropskem skladu za 
prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in 
da bodo dosežene večja učinkovitost, 
preglednost in prepoznavnost sklada;

Or. en

Predlog spremembe 18
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj zagotovi zadostna 
sredstva za plačila v proračunski vrstici za 
Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji;

5. poziva Komisijo, naj zagotovi zadostna 
sredstva za plačila v proračunski vrstici za 
Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji, ter da bodo države članice ta 
sredstva uporabila ustrezno in primerno;

Or. fr

Predlog spremembe 19
Inês Cristina Zuber
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Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k zanesljivi in pospešeni 
dodelitvi sredstev za prevzem obveznosti in 
sredstev za plačila za Evropski sklad za 
pomoč najbolj ogroženim, da se začne boj 
proti skrajni revščini;

6. poziva, da se v obdobju 2014–2020 za 
prevzem proračunskih obveznosti  za 
Evropski sklad za pomoč najbolj 
ogroženim predvidi 5.000.000.000 EUR;

Or. pt

Predlog spremembe 20
Csaba Őry

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k zanesljivi in pospešeni 
dodelitvi sredstev za prevzem obveznosti 
in sredstev za plačila za Evropski sklad za 
pomoč najbolj ogroženim, da se začne boj 
proti skrajni revščini;

6. poziva k zanesljivi in pospešeni 
dodelitvi sredstev za prevzem obveznosti 
in sredstev za plačila za Evropski sklad za 
pomoč najbolj ogroženim v začetku 
sedemletnega programskega obdobja, da 
se začne boj proti skrajni revščini;

Or. en

Predlog spremembe 21
Hans-Peter Martin

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k zanesljivi in pospešeni 
dodelitvi sredstev za prevzem obveznosti 
in sredstev za plačila za Evropski sklad za 
pomoč najbolj ogroženim, da se začne boj 
proti skrajni revščini;

6. poziva k zanesljivi in pospešeni 
dodelitvi sredstev za prevzem obveznosti 
in sredstev za plačila za Evropski sklad za 
pomoč najbolj ogroženim in socialno 
izključenim, da se začne boj proti skrajni 
revščini;
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Or. de

Predlog spremembe 22
Frédéric Daerden, Emer Costello

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k zanesljivi in pospešeni 
dodelitvi sredstev za prevzem obveznosti 
in sredstev za plačila za Evropski sklad za 
pomoč najbolj ogroženim, da se začne boj 
proti skrajni revščini;

6. poziva k zanesljivi in pospešeni 
dodelitvi sredstev za prevzem obveznosti 
in sredstev za plačila za Evropski sklad za 
pomoč najbolj ogroženim, da se začne boj 
proti skrajni revščini, ki se trenutno še 
povečuje, ta prispevek pa realno ne sme 
biti manjši kot letni prispevek za evropski 
program razdeljevanja hrane najbolj 
ogroženim v obdobju 2007–2013; meni, 
da bi bilo treba glede na datum, ko morajo 
biti objavljeni razpisi, roke za sprejetje 
uredbe in pripravo operativnih programov 
oblikovati pravila, ki bodo omogočila 
gladek prehod v leto 2014, s čimer bi se 
izognili motnjam oskrbe s hrano pozimi 
2013-2014;

Or. en

Predlog spremembe 23
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. opozarja na vlogo programa za 
socialne spremembe in inovacije pri 
podpori dejavnosti in izmenjave 
praktičnih zgledov v zvezi z uspešnimi 
ukrepi in mehanizmi politik za zmanjšanje 
in preprečevanje dolgotrajne 
izključenosti;

Or. en
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Predlog spremembe 24
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. opozarja na vlogo programa za 
socialne spremembe in inovacije pri 
podpori dejavnosti in izmenjave 
praktičnih zgledov v zvezi z uspešnimi 
ukrepi in mehanizmi politik za zmanjšanje 
in preprečevanje socialne izključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 25
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poudarja, da je treba pri vprašanju 
socialne izključenosti upoštevati načela 
enakosti spolov, ker zaradi revščine trpi 
večji odstotek žensk kot moških, in sicer 
zaradi izključenosti s trga dela in razlik v 
plačilu med spoloma;

Or. en

Predlog spremembe 26
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da bi moral proračun za leto 
2014 podpirati ukrepe, ki spodbujajo 
podjetništvo v mikro, malih in srednjih 
podjetjih, vključno s socialnim 
podjetništvom in inovativnimi socialnimi 
podjetji ter samozaposlitvijo, in olajšati 
dostop do financiranja v okviru „socialnega 
podjetništva“ osi Programa za socialne 
spremembe in inovacije;

7. poudarja, da bi moral proračun za leto 
2014 podpirati ukrepe, ki spodbujajo 
podjetništvo v mikro, malih in srednjih 
podjetjih, vključno s socialnim 
podjetništvom in inovativnimi socialnimi 
podjetji ter samozaposlitvijo, in olajšati 
dostop do financiranja v okviru „socialnega 
podjetništva“ osi Programa za socialne 
spremembe in inovacije, zlasti za podjetja, 
ki so razvila socialni vidik pri svoji 
družbeni odgovornosti gospodarskih 
družb;

Or. fr

Predlog spremembe 27
Csaba Őry

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da bi moral proračun za leto 
2014 podpirati ukrepe, ki spodbujajo 
podjetništvo v mikro, malih in srednjih 
podjetjih, vključno s socialnim 
podjetništvom in inovativnimi socialnimi 
podjetji ter samozaposlitvijo, in olajšati 
dostop do financiranja v okviru 
„socialnega podjetništva“ osi Programa
za socialne spremembe in inovacije;

7. poudarja, da bi moral proračun za leto 
2014 podpirati ukrepe, ki spodbujajo 
podjetništvo v mikro-, malih in srednjih 
podjetjih, vključno s socialnim 
podjetništvom in inovativnimi socialnimi 
podjetji ter samozaposlitvijo, in olajšati 
dostop do financiranja v okviru osi za 
socialno podjetništvo programa za socialne 
spremembe in inovacije; poziva k večji 
dostopnosti mikroposojil prek 
mikrofinančnega instrumenta in okrepitvi 
programa EURES, da se izboljša poklicna 
mobilnost;

Or. en

Predlog spremembe 28
Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Jutta Steinruck
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Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da bi moral proračun za leto 
2014 podpirati ukrepe, ki spodbujajo 
podjetništvo v mikro, malih in srednjih 
podjetjih, vključno s socialnim 
podjetništvom in inovativnimi socialnimi 
podjetji ter samozaposlitvijo, in olajšati 
dostop do financiranja v okviru 
„socialnega podjetništva“ osi Programa
za socialne spremembe in inovacije;

7. poudarja, da bi moral proračun za leto 
2014 podpirati ukrepe, ki spodbujajo 
podjetništvo v mikro-, malih in srednjih 
podjetjih, vključno s socialnim 
podjetništvom in inovativnimi socialnimi 
podjetji ter samozaposlitvijo, in olajšati 
dostop do financiranja v okviru osi za 
mikrofinance in socialno podjetništvo 
programa za socialne spremembe in 
inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 29
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da mikro-, mala in srednja 
podjetja zaposlujejo veliko število delavcev 
v Uniji in da je ena izmed glavnih težav 
pri njihovem ustanavljanju in uspešnem 
delovanju pridobivanje financiranja; zato 
predlaga, da se mikrofinanciranju v 
programu za socialne spremembe in 
inovacije posveti večjo pozornost;

Or. pt

Predlog spremembe 30
Frédéric Daerden, Stephen Hughes

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da bi moral proračun za leto 8. poudarja, da bi moral proračun za leto 
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2014 spodbujati visoko raven zaščite 
delavcev in kulturo preprečevanja v EU in 
pomagati pri obravnavi novih izzivov glede 
zdravja in varnosti pri delu, ki so nastali 
kot posledica gospodarske in finančne 
krize.

2014 vsebovati primerna finančna 
sredstva za Evropsko agencijo za varnost 
in zdravje pri delu ter za sklop programa 
za socialne spremembe in inovacije, 
povezan z zdravjem in varnostjo pri delu, 
da se ohrani in nadalje spodbuja visoka 
raven zaščite delavcev in kultura 
preprečevanja v EU, in v okviru 
prenovljene strategije EU za zdravje in 
varnost pri delu za obdobje 2014–2020 
pomagati pri obravnavi novih izzivov glede 
zdravja in varnosti pri delu, ki so nastali 
kot posledica gospodarske in finančne 
krize;

Or. en

Predlog spremembe 31
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da bi moral proračun za leto 
2014 spodbujati visoko raven zaščite 
delavcev in kulturo preprečevanja v EU in 
pomagati pri obravnavi novih izzivov glede 
zdravja in varnosti pri delu, ki so nastali 
kot posledica gospodarske in finančne 
krize.

8. poudarja, da bi moral proračun za leto 
2014 vsebovati primerna finančna 
sredstva za Evropsko agencijo za varnost 
in zdravje pri delu ter za programe in 
dejavnosti za zdravje in varnost pri delu, 
da se ohrani in nadalje spodbuja visoka 
raven zaščite delavcev in kultura 
preprečevanja v EU, in v okviru 
prenovljene strategije EU za zdravje in 
varnost pri delu za obdobje 2014–2020 
pomagati pri obravnavi novih izzivov glede 
zdravja in varnosti pri delu, ki so nastali 
kot posledica gospodarske in finančne 
krize;

Or. en

Predlog spremembe 32
Jean Lambert
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Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da bi moral proračun za leto 
2014 spodbujati visoko raven zaščite 
delavcev in kulturo preprečevanja v EU in 
pomagati pri obravnavi novih izzivov glede 
zdravja in varnosti pri delu, ki so nastali 
kot posledica gospodarske in finančne 
krize.

8. poudarja, da bi moral proračun za leto 
2014 spodbujati visoko raven zaščite 
delavcev in kulturo preprečevanja v EU in 
pomagati pri obravnavi novih izzivov glede 
zdravja in varnosti pri delu, ki so nastali 
kot posledica gospodarske in finančne 
krize ter razvoja novih industrijskih 
sektorjev.

Or. en

Predlog spremembe 33
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. opozarja, da člen 312(4) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije v primeru, da 
sporazum o novem večletnem finančnem 
okviru ni dosežen, predvideva uporabo 
zgornjih meja iz zadnjega leta veljavnega 
večletnega finančnega okvira, prav tako 
pa bi bilo treba v takšnem primeru 
upoštevati člen 30 medinstitucionalnega 
sporazuma o proračunski disciplini in 
dobrem finančnem poslovodenju, kar 
pomeni, da bi se do sprejetja nove uredbe 
o večletnem finančnem okviru 
podaljševale zgornje meje za leto 2013 in 
se prilagajale s fiksnim deflatorjem, ki 
znaša 2 % letno; znova poudarja, da bo v 
takšnem primeru pripravljen hitro doseči 
sporazum s Svetom in Komisijo o 
zagotovitvi veljavnosti pravne podlage za 
programe in politike EU v letu 2014, zlasti 
za novi program za socialne spremembe 
in inovacije, Evropski sklad za 
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prilagoditev globalizaciji in Evropski 
sklad za pomoč najbolj ogroženim;

Or. en


