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Poprawka 1
Roger Helmer

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. wzywa do poważnej analizy wydatków 
UE na cele socjalne, dokładnego 
przyjrzenia się obszarom, w przypadku 
których wydatki są skuteczne i 
nieskuteczne, tak aby można było zmienić 
priorytety budżetu i poczynić ewentualne 
oszczędności;

Or. en

Poprawka 2
Roger Helmer

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie 
środków na zobowiązania przeznaczonych 
na inicjatywy przewodnie „Mobilna 
młodzież” oraz „Europejska platforma 
współpracy w zakresie walki z ubóstwem”;
przypomina, że kryzys nadal sieje 
spustoszenie i sprzeciwia się 
rzeczywistemu zmniejszeniu środków w 
ramach rozdziału „Zatrudnienie i sprawy 
społeczne” jak również inicjatywy 
przewodniej „Nowe umiejętności w 
nowych miejscach pracy”;

1. odnotowuje zwiększenie środków na 
zobowiązania przeznaczonych na
inicjatywy przewodnie „Mobilna 
młodzież” oraz „Europejska platforma 
współpracy w zakresie walki z ubóstwem”;

Or. en
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Poprawka 3
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie 
środków na zobowiązania przeznaczonych 
na inicjatywy przewodnie „Mobilna 
młodzież” oraz „Europejska platforma 
współpracy w zakresie walki z ubóstwem”;
przypomina, że kryzys nadal sieje 
spustoszenie i sprzeciwia się 
rzeczywistemu zmniejszeniu środków w 
ramach rozdziału „Zatrudnienie i sprawy 
społeczne” jak również inicjatywy 
przewodniej „Nowe umiejętności w 
nowych miejscach pracy”;

1. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie 
środków na zobowiązania przeznaczonych 
na inicjatywy przewodnie „Mobilna 
młodzież” oraz „Europejska platforma 
współpracy w zakresie walki z ubóstwem”;
przypomina, że do zakończenia kryzysu 
jeszcze daleka droga, i sprzeciwia się 
rzeczywistemu zmniejszeniu środków w 
ramach rozdziału „Zatrudnienie i sprawy 
społeczne” jak również inicjatywy 
przewodniej „Nowe umiejętności w 
nowych miejscach pracy”;

Or. en

Poprawka 4
Roger Helmer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do zwiększenia środków na 
płatności Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz utworzenia nowej 
kategorii regionów pośrednich;

2. wzywa do zwiększenia środków na 
płatności Europejskiego Funduszu 
Społecznego;

Or. en

Poprawka 5
Roger Helmer

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do zwiększenia środków na 
płatności Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz utworzenia nowej 
kategorii regionów pośrednich;

2. wzywa do skuteczniejszego zarządzania 
Europejskim Funduszem Społecznym; jest 
zdania, że należy zaradzić problemowi 
niepełnego wykorzystania środków EFS;

Or. en

Poprawka 6
Roger Helmer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do zwiększenia środków na 
płatności Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz utworzenia nowej 
kategorii regionów pośrednich;

2. wzywa do skuteczniejszego zarządzania 
Europejskim Funduszem Społecznym oraz 
utworzenia nowej kategorii regionów 
pośrednich;

Or. en

Poprawka 7
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do zwiększenia środków na 
płatności Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz utworzenia nowej 
kategorii regionów pośrednich;

2. podkreśla konieczność zapewnienia 
odpowiednich środków na płatności 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
utworzenia nowej kategorii regionów 
pośrednich;

Or. en



PE470.046v02-00 6/12 AM\875575PL.doc

PL

Poprawka 8
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do zwiększenia środków na 
płatności Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz utworzenia nowej 
kategorii regionów pośrednich;

2. wzywa do zwiększenia środków na 
płatności Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz utworzenia nowej 
kategorii regionów pośrednich; wzywa 
również do zwiększenia pomocy 
technicznej w ramach EFS w celu 
umożliwienia partnerom udziału w 
planowaniu kolejnego okresu 
finansowania zgodnie z art. 5 
rozporządzenia w sprawie EFS;

Or. en

Poprawka 9
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do zwiększenia środków na 
płatności Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz utworzenia nowej 
kategorii regionów pośrednich;

2. wzywa do zwiększenia środków na 
płatności Europejskiego Funduszu 
Społecznego, żeby zwłaszcza poprawić 
przystosowywanie infrastruktur 
sprzyjających mobilności i szkoleniu osób 
niepełnosprawnych oraz do utworzenia 
nowej kategorii regionów pośrednich;

Or. fr

Poprawka 10
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2 a) podkreśla konieczność wzmocnienia 
wszystkich budżetowych funduszy 
interwencyjnych w obszarze społecznym;
uważa, że w szczególności Europejski 
Fundusz Społeczny powinien podwoić 
wysokości swych środków, by sprostać 
konwergencjom społecznym kryzysu, a 
zwłaszcza bezrobociu i ubóstwu;

Or. pt

Poprawka 11
Roger Helmer

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie 
potencjału partnerów społecznych w 
ramach inicjatywy przewodniej dotyczącej 
nowych umiejętności i wyraża nadzieję, że 
ich rola w polityce przemysłowej znajdzie 
odzwierciedlenie w budżecie;

3. z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie 
potencjału partnerów społecznych w 
ramach inicjatywy przewodniej dotyczącej 
nowych umiejętności;

Or. en

Poprawka 12
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie 
potencjału partnerów społecznych w 
ramach inicjatywy przewodniej dotyczącej 
nowych umiejętności i wyraża nadzieję, że 
ich rola w polityce przemysłowej znajdzie 

3. z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie 
potencjału partnerów społecznych w 
ramach inicjatywy przewodniej dotyczącej 
nowych umiejętności i wyraża nadzieję, że 
ich rola w polityce przemysłowej znajdzie 
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odzwierciedlenie w budżecie; odzwierciedlenie w budżecie; podkreśla 
kluczową rolę EURES w zapewnieniu 
doradztwa pracownikom mobilnym i 
osobom poszukującym pracy w zakresie 
przysługujących im praw, co przyczynia 
się do osiągnięcia prawdziwie 
wewnętrznego rynku, oraz podkreśla 
znaczącą rolę partnerów społecznych w 
zakresie doradztwa dla pracowników w 
partnerstwach transgranicznych;
podkreśla, że EURES, będąca przykładem 
najlepszych praktyk w zakresie 
propagowania sprawiedliwej mobilności, 
musi dysponować niezbędnymi zasobami 
w budżecie, aby mogła stawić czoła 
wyzwaniom europejskiego rynku pracy 
oraz wspierać istotne działania partnerów 
społecznych w regionach 
przygranicznych;

Or. en

Poprawka 13
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4 a) podkreśla konieczność znacznego 
wzmocnienia funduszy budżetowych 
związanych z programem Progress, biorąc 
pod uwagę, że kryzys wymaga, by 
przywiązywać do niego większą wagę i 
zwiększyć wsparcie dla sektorów 
społecznych, które podlegają temu 
programowi;

Or. pt

Poprawka 14
Pervenche Berès
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Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4 a. proponuje sfinansowanie w ramach 
programu Progress organizacji czwartej 
edycji europejskiego forum w sprawie 
usług społecznych w interesie ogólnym;

Or. fr

Poprawka 15
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4 b) wskazuje na potrzebę dalszego 
prowadzenia działań dotyczących 
warunków życia pracowników 
oddelegowanych, biorąc pod uwagę 
rosnące obecnie tendencje migracyjne;

Or. pt

Poprawka 16
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4 b. domaga się zwiększenia wsparcia dla 
krajowych organów inspekcji pracy za 
pośrednictwem programu Progress, aby 
czuwać nad wdrażaniem europejskich 
przepisów i walką z ich obchodzeniem i 
nadużyciami, zwłaszcza przez 
przedsiębiorstwa istniejące tylko w postaci 
skrzynek na listy;
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Poprawka 17
Roger Helmer

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że celem Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji
jest podnoszenie kwalifikacji i zwiększanie 
szans pracowników na rynku pracy; wnosi 
o zapisanie w pozycji budżetowej 
dotyczącej EFG środków na płatności 
celem przyśpieszenia procedur;

5. podkreśla, że celem Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji
jest zapewnienie kwalifikacji i zwiększanie 
szans pracowników na rynku pracy; wnosi 
o zapisanie w pozycji budżetowej 
dotyczącej EFG środków na płatności 
celem przyśpieszenia procedur;

Or. en

Poprawka 18
Roger Helmer

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że celem Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
jest podnoszenie kwalifikacji i zwiększanie 
szans pracowników na rynku pracy; wnosi 
o zapisanie w pozycji budżetowej 
dotyczącej EFG środków na płatności 
celem przyśpieszenia procedur;

5. podkreśla, że celem Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
jest podnoszenie kwalifikacji i zwiększanie 
szans pracowników na rynku pracy; wnosi 
o zapisanie w pozycji budżetowej 
dotyczącej EFG środków na płatności 
celem przyśpieszenia procedur oraz oceny 
dotychczas zrealizowanych programów;

Or. en

Poprawka 19
Roger Helmer
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. proponuje, aby zwiększyć środki na 
pokrycie zobowiązań dla Europejskiej 
Fundacji Kształcenia celem wspierania 
krajów partnerskich z regionu Morza 
Śródziemnego w reformowaniu ich rynków 
pracy i systemów kształcenia zawodowego, 
jak również promowania dialogu 
społecznego;

7. dostrzega różnorodne działania
Europejskiej Fundacji Kształcenia na rzecz
wspierania krajów partnerskich z regionu 
Morza Śródziemnego w reformowaniu ich 
rynków pracy i systemów kształcenia 
zawodowego, jak również promowania 
dialogu społecznego;

Or. en

Poprawka 20
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. proponuje, aby zwiększyć środki na 
pokrycie zobowiązań dla Europejskiej 
Fundacji Kształcenia celem wspierania 
krajów partnerskich z regionu Morza 
Śródziemnego w reformowaniu ich rynków 
pracy i systemów kształcenia zawodowego, 
jak również promowania dialogu 
społecznego;

7. proponuje, aby ukierunkować środki na 
pokrycie zobowiązań dla Europejskiej 
Fundacji Kształcenia celem wspierania 
krajów partnerskich z regionu Morza 
Śródziemnego w reformowaniu ich rynków 
pracy i systemów kształcenia zawodowego, 
jak również promowania dialogu 
społecznego;

Or. it

Poprawka 21
Roger Helmer

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. proponuje, aby zwiększyć środki na 7. proponuje, aby zwiększyć środki na 
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pokrycie zobowiązań dla Europejskiej 
Fundacji Kształcenia celem wspierania 
krajów partnerskich z regionu Morza 
Śródziemnego w reformowaniu ich rynków 
pracy i systemów kształcenia zawodowego, 
jak również promowania dialogu 
społecznego;

pokrycie zobowiązań dla Europejskiej 
Fundacji Kształcenia celem wspierania 
krajów partnerskich z regionu Morza 
Śródziemnego w reformowaniu ich rynków 
pracy i systemów kształcenia zawodowego, 
jak również promowania dialogu 
społecznego; wnosi jednak o zapewnienie 
większego stopnia synergii tych działań na 
poziomie unijnym i krajowym;

Or. en

Poprawka 22
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wnosi o odpowiednie finansowanie dla 
działania przygotowawczego „Twoja 
pierwsza praca z EURES” na rok 2012 
oraz z zadowoleniem przyjmuje i popiera 
inicjatywę Komisji dotyczącą utworzenia 
do roku 2013 podstawy prawnej i 
oddzielnej pozycji w budżecie jako 
konkretne działanie służące zwalczaniu 
bezrobocia młodzieży.

Or. en


