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Predlog spremembe 1
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je Evropska unija oblikovala 
primerne zakonodajne in proračunske 
instrumente za zagotavljanje dodatne 
podpore delavcem, ki so jih prizadele 
posledice velikih strukturnih sprememb v 
svetovnih trgovinskih tokovih, ter za 
pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg 
dela,

A. ker je Evropska unija oblikovala 
zakonodajne in proračunske instrumente za 
zagotavljanje dodatne podpore delavcem, 
ki so postali presežni zaradi strukturnih 
sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, 
ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi 
na trg dela,

Or. en

Predlog spremembe 2
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da so institucije zavezane 
zagotoviti nemoten in hiter potek postopka 
za sprejetje sklepov o uporabi sredstev 
ESPG, ki zagotavlja enkratno in časovno 
omejeno individualno podporo za delavce, 
ki so postali presežni zaradi globalizacije 
ter finančne in gospodarske krize; poudarja 
vlogo, ki jo ima lahko ESPG pri ponovnem 
vključevanju presežnih delavcev na trg 
dela;

2. opozarja, da so institucije zavezane 
zagotoviti nemoten in hiter potek postopka 
za sprejetje sklepov o uporabi sredstev 
ESPG, ki zagotavlja enkratno in časovno 
omejeno individualno podporo za delavce, 
ki so postali presežni zaradi globalizacije 
ter finančne in gospodarske krize; poudarja 
vlogo, ki jo ima lahko ESPG pri ponovnem 
vključevanju presežnih delavcev, zlasti 
najbolj ogroženih in najmanj 
kvalificiranih, na trg dela;

Or. lt

Predlog spremembe 3
Rolandas Paksas
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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da bi bilo treba v skladu s 
členom 6 uredbe o ESPG zagotoviti, da se 
s sredstvi tega sklada podpira ponovno 
vključevanje posameznih presežnih 
delavcev v proces zaposlovanja; poudarja 
še, da bi morali ukrepi, financirani iz 
ESPG, voditi do dolgoročnih zaposlitev; 
poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme 
nadomestiti ukrepov, za katere so 
odgovorna podjetja na podlagi nacionalne 
zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti 
ukrepov za prestrukturiranje podjetij 
oziroma sektorjev;

3. poudarja, da bi bilo treba v skladu s 
členom 6 uredbe o ESPG zagotoviti, da se 
s sredstvi tega sklada podpira ponovno 
vključevanje posameznih presežnih 
delavcev v proces zaposlovanja; poudarja 
še, da bi se morali iz pomoči ESPG 
sofinancirati le aktivni ukrepi na trgu 
dela, ki vodijo do dolgoročnih zaposlitev;
poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme 
nadomestiti ukrepov, za katere so 
odgovorna podjetja na podlagi nacionalne 
zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti 
ukrepov za prestrukturiranje podjetij 
oziroma sektorjev;

Or. lt

Predlog spremembe 4
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da so med informacijami iz 
usklajenega svežnja prilagojenih storitev, 
za katere je predvideno financiranje iz 
ESPG, tudi informacije o njihovem 
dopolnjevanju z ukrepi, ki se financirajo iz 
strukturnih skladov; ponovno poziva 
Komisijo, naj letnim poročilom priloži tudi 
primerjalno oceno teh podatkov;

4. ugotavlja, da so med informacijami o 
usklajenem svežnju prilagojenih storitev, 
za katere je predvideno financiranje iz 
ESPG, tudi informacije o njihovem 
dopolnjevanju in združljivosti z ukrepi, ki 
se financirajo iz strukturnih skladov; 
ponovno poziva Komisijo, naj letnim 
poročilom priloži tudi primerjalno oceno 
teh podatkov;

Or. lt
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Predlog spremembe 5
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja dejstvo, da po večkratnih 
zahtevah Parlamenta proračun za leto 2011 
prvič vsebuje sredstva za plačila v višini 
47.608.950 EUR v proračunski vrstici 
ESPG 04 05 01; opozarja, da je bil sklad 
ustanovljen kot ločen in poseben 
instrument z lastnimi cilji in roki ter da je 
zato zanj treba nameniti posebna sredstva, 
s čimer se prepreči prerazporejanje iz 
drugih proračunskih vrstic, kakor se je 
dogajalo v preteklosti, kar bi lahko 
ogrozilo doseganje različnih ciljev politik;

5. pozdravlja dejstvo, da po večkratnih 
zahtevah Parlamenta proračun za leto 2011 
prvič vsebuje sredstva za plačila v višini 
47.608.950 EUR v proračunski vrstici 
ESPG 04 05 01; opozarja, da je bil sklad 
ustanovljen kot ločen in poseben 
instrument z lastnimi cilji in roki ter da je 
zato zanj treba nameniti posebna sredstva, 
s čimer se prepreči prerazporejanje iz 
drugih proračunskih vrstic, kakor se je 
dogajalo v preteklosti, kar bi lahko 
ogrozilo doseganje različnih ciljev politik;
poudarja, da uporaba sredstev ESPG v 
odobritvah za prevzem obveznosti ne sme 
ogrožati financiranja Evropskega 
socialnega sklada; 

Or. lt

Predlog spremembe 6
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja predlagano povečanje 
sredstev v proračunski vrstici ESPG 
04 05 01 za 50.000.000 EUR s spremembo 
proračuna št. 2/2011, ki bo uporabljeno za 
kritje zneska, potrebnega za to vlogo;

6. je seznanjen s predlaganim povečanjem 
sredstev v proračunski vrstici ESPG 04 05 
01 za 50.000.000 EUR s spremembo 
proračuna št. 2/2011, ki bo uporabljeno za 
kritje zneska, potrebnega za to vlogo;

Or. en
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Predlog spremembe 7
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6 a. poudarja, da morajo države članice v 
skladu s členom 6(5) Uredbe (ES) št. 
1927/2006 vzpostaviti potrebne 
mehanizme, da bi preprečile dvojno 
financiranje iz finančnih instrumentov 
EU;

Or. lt


