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Poprawka 1
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że budżet na 2013 r. musi 
wspierać cele strategii Europa 2020 i 
zwraca się o zapewnienie wystarczających
środków finansowych na inicjatywy 
przewodnie: „Mobilna młodzież”,
„Program na rzecz nowych umiejętności i 
zatrudnienia”, „Europejska platforma 
współpracy w zakresie walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym” oraz „Unia 
innowacji;

1. podkreśla, że budżet na 2013 r. musi 
wspierać cele strategii Europa 2020 i 
zwraca się o zapewnienie ambitnych 
środków finansowych na inicjatywy 
przewodnie: „Mobilna młodzież”,
„Program na rzecz nowych umiejętności i 
zatrudnienia”, „Europejska platforma 
współpracy w zakresie walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym” oraz „Unia 
innowacji;

Or. fr

Poprawka 2
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że budżet na 2013 r. musi 
wspierać cele strategii Europa 2020 i 
zwraca się o zapewnienie wystarczających 
środków finansowych na inicjatywy 
przewodnie: „Mobilna młodzież”, 
„Program na rzecz nowych umiejętności i 
zatrudnienia”, „Europejska platforma 
współpracy w zakresie walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym” oraz „Unia 
innowacji”;

1. podkreśla, że budżet na 2013 r. powinien 
wspierać cele strategii Europa 2020 i 
zwraca się o zapewnienie wystarczających 
środków finansowych na inicjatywy 
przewodnie: „Mobilna młodzież”, 
„Program na rzecz nowych umiejętności i 
zatrudnienia”, „Europejska platforma 
współpracy w zakresie walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym” oraz „Unia 
innowacji”; wzywa do położenia 
szczególnego nacisku na tworzenie 
nowych miejsc pracy poprzez zakładanie i 
konsolidację nowych przedsiębiorstw, jak i 
do podkreślenia ważnej roli, jaką 
odgrywają one w związku z realizacją celu 
polegającego na osiągnięciu stopy 
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zatrudnienia w wysokości 75% do roku 
2020;

Or. en

Poprawka 3
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. jest przekonany, że budżet UE 
powinien być dostosowany do 
oszczędnościowych budżetów państw 
członkowskich UE; wymusi to 
sprawniejsze ustalanie priorytetów, 
poprawi skuteczność i bardziej podkreśli 
jakość w przeciwieństwie do wysokości 
wydawanych środków;

Or. en

Poprawka 4
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla potrzebę uwzględnienia w 
budżecie dramatycznej sytuacji młodych 
bezrobotnych oraz konieczność tworzenia
miejsc pracy; przypomina o konieczności 
zaplanowania stosownego finansowania 
wszystkich instrumentów związanych z 
zatrudnieniem;

2. podkreśla, że z powodu dramatycznej 
sytuacji młodych bezrobotnych konieczne
jest tworzenie miejsc pracy; przypomina o 
konieczności zaplanowania finansowania 
wszystkich instrumentów związanych z 
zatrudnieniem, przy czym należy 
przestrzegać zasady tworzenia miejsc 
pracy w pierwszej kolejności dla własnych 
obywateli;

Or. de
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Poprawka 5
Frédéric Daerden, Philippe Boulland, Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla potrzebę uwzględnienia w 
budżecie dramatycznej sytuacji młodych
bezrobotnych oraz konieczność tworzenia 
miejsc pracy; przypomina o konieczności 
zaplanowania stosownego finansowania 
wszystkich instrumentów związanych z 
zatrudnieniem;

2. podkreśla potrzeby budżetowy na 
zwalczanie bezrobocia wśród młodych
ludzi oraz konieczność tworzenia miejsc 
pracy; domaga się, aby Komisja wyraźnie 
określiła kwoty przewidziane na ten cel;
przypomina o konieczności zaplanowania 
stosownego finansowania wszystkich 
instrumentów związanych z zatrudnieniem;

Or. fr

Poprawka 6
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla potrzebę uwzględnienia w 
budżecie dramatycznej sytuacji młodych 
bezrobotnych oraz konieczność tworzenia 
miejsc pracy; przypomina o konieczności 
zaplanowania stosownego finansowania 
wszystkich instrumentów związanych z 
zatrudnieniem;

2. podkreśla potrzebę uwzględnienia w 
budżecie dramatycznej sytuacji młodych 
bezrobotnych oraz konieczność zadbania o 
dynamiczne, innowacyjne i przyjazne dla 
przedsiębiorstw środowisko, aby ponownie 
zacząć tworzyć miejsca pracy; przypomina 
o konieczności zaplanowania stosownego 
finansowania wszystkich instrumentów 
związanych z zatrudnieniem;

Or. en

Poprawka 7
Jutta Steinruck
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla potrzebę uwzględnienia w 
budżecie dramatycznej sytuacji młodych 
bezrobotnych oraz konieczność tworzenia 
miejsc pracy; przypomina o konieczności 
zaplanowania stosownego finansowania 
wszystkich instrumentów związanych z 
zatrudnieniem;

2. podkreśla potrzebę uwzględnienia w 
budżecie dramatycznej sytuacji młodych 
bezrobotnych oraz konieczność tworzenia 
dobrych miejsc pracy; przypomina o 
konieczności zaplanowania stosownego 
finansowania wszystkich instrumentów 
związanych z zatrudnieniem;

Or. de

Poprawka 8
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla potrzebę uwzględnienia w 
budżecie dramatycznej sytuacji młodych 
bezrobotnych oraz konieczność tworzenia 
miejsc pracy; przypomina o konieczności 
zaplanowania stosownego finansowania 
wszystkich instrumentów związanych z 
zatrudnieniem;

2. podkreśla potrzebę uwzględnienia w 
budżecie dramatycznej sytuacji młodych 
bezrobotnych oraz konieczność tworzenia 
miejsc pracy; podkreśla potrzebę 
poświęcenia szczególnej uwagi młodym 
bezrobotnym wywodzącym się z grup 
społecznych znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji; przypomina o 
konieczności zaplanowania stosownego 
finansowania wszystkich instrumentów 
związanych z zatrudnieniem;

Or. en

Poprawka 9
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. domaga się również finansowego 
wsparcia programów na rzecz tworzenia 
miejsc pracy dla osób, których szanse na 
rynku pracy są ograniczone z kilku 
powodów, takich jak osoby długo 
pozostające bez pracy, osoby 
niepełnosprawne oraz osoby wywodzące 
się z mniejszości;

Or. en

Poprawka 10
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. 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, aby wzmocnić część 
dotyczącą mikrofinansowania;

Or. pt

Poprawka 11
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. jest zdania, że budżet na rok 2013 
powinien również wspierać konkretne 
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działania proponowane przez Komisję z 
myślą o tworzeniu nowych miejsc pracy, 
takie jak skoncentrowanie się na stronie 
popytu na rynku pracy, określenie 
sposobów zachęcania przez państwa 
członkowskie do zatrudniania poprzez 
obniżenie opodatkowania siły roboczej lub 
udzielanie większego wsparcia osobom 
podejmującym działalność gospodarczą;

Or. en

Poprawka 12
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z uznaniem przyjmuje decyzję o 
skierowaniu nierozdzielonych w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
środków na zmniejszenie bezrobocia wśród 
ludzi młodych i promocję MŚP; domaga 
się uwzględnienia wysokiego i 
przeorientowanego programowania EFS 
w budżecie na 2013 r. w celu zamknięcia 
obecnych wieloletnich ram finansowych;

3. z uznaniem przyjmuje decyzję o 
skierowaniu nierozdzielonych w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
środków na zmniejszenie bezrobocia wśród 
ludzi młodych i promocję MŚP;

Or. de

Poprawka 13
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z uznaniem przyjmuje decyzję o 
skierowaniu nierozdzielonych w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
środków na zmniejszenie bezrobocia wśród 

3. z uznaniem przyjmuje decyzję o 
skierowaniu nierozdzielonych w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
środków na zmniejszenie bezrobocia wśród 
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ludzi młodych i promocję MŚP; domaga 
się uwzględnienia wysokiego i
przeorientowanego programowania EFS w 
budżecie na 2013 r. w celu zamknięcia 
obecnych wieloletnich ram finansowych;

ludzi młodych i promocję MŚP; domaga 
się uwzględnienia przeorientowanego 
programowania EFS w budżecie na 2013 r. 
w celu zamknięcia obecnych wieloletnich 
ram finansowych;

Or. en

Poprawka 14
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z uznaniem przyjmuje decyzję o 
skierowaniu nierozdzielonych w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
środków na zmniejszenie bezrobocia wśród 
ludzi młodych i promocję MŚP; domaga 
się uwzględnienia wysokiego i 
przeorientowanego programowania EFS w 
budżecie na 2013 r. w celu zamknięcia 
obecnych wieloletnich ram finansowych;

3. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia nierozdzielonych funduszy 
strukturalnych na zmniejszenie bezrobocia 
wśród ludzi młodych poprzez wsparcie 
MŚP, aby tworzyły nowe miejsca pracy i
wprowadzały programy szkoleń 
zawodowych; domaga się uwzględnienia 
wysokiego i przeorientowanego 
programowania EFS w budżecie na 2013 r. 
w celu zamknięcia obecnych wieloletnich 
ram finansowych;

Or. en

Poprawka 15
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z uznaniem przyjmuje decyzję o 
skierowaniu nierozdzielonych w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
środków na zmniejszenie bezrobocia wśród 
ludzi młodych i promocję MŚP; domaga 
się uwzględnienia wysokiego i 

3. z uznaniem przyjmuje decyzję o 
skierowaniu nierozdzielonych w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
środków na zmniejszenie bezrobocia wśród 
ludzi młodych i promocję MŚP (głównie 
mikroprzedsiębiorstw, gdyż 90% MŚP to 
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przeorientowanego programowania EFS w 
budżecie na 2013 r. w celu zamknięcia 
obecnych wieloletnich ram finansowych;

mikroprzedsiębiorstwa); domaga się 
uwzględnienia wysokiego i 
przeorientowanego programowania EFS w 
budżecie na 2013 r. w celu zamknięcia 
obecnych wieloletnich ram finansowych;

Or. en

Poprawka 16
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie do 
przeznaczenia nierozdzielonych funduszy 
strukturalnych na poprawę obecnych 
warunków dla nowych przedsiębiorców, 
aby lepiej wykorzystać ich duży potencjał 
tworzenia nowych i trwałych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 17
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o znaczne środki budżetowe na 
zapewnienie adekwatności szkoleń i 
reorientacji zawodowej z pomocą 
partnerów społecznych dla sektorów 
cierpiących na brak pracowników, a także 
o lepsze wykorzystanie EFS i 
dowartościowanie EFG;

4. apeluje o znaczne środki budżetowe na 
zapewnienie adekwatności szkoleń i 
reorientacji zawodowej oraz na badania 
naukowe, rozwój i edukację z pomocą 
partnerów społecznych dla sektorów 
cierpiących na brak pracowników, a także 
o lepsze wykorzystanie EFS;

Or. en
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Poprawka 18
Jean Lambert

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o znaczne środki budżetowe na 
zapewnienie adekwatności szkoleń i 
reorientacji zawodowej z pomocą 
partnerów społecznych dla sektorów 
cierpiących na brak pracowników, a także 
o lepsze wykorzystanie EFS i 
dowartościowanie EFG;

4. apeluje o znaczne środki budżetowe na 
zapewnienie adekwatności szkoleń i 
reorientacji zawodowej, zwłaszcza w 
przypadku starszych pracowników, którzy 
w przeciwnym razie mogą zostać 
wykluczeni z rynku pracy, z pomocą 
partnerów społecznych dla sektorów 
cierpiących na brak pracowników, zgodnie 
z celami strategii Europa 2020 i z 
uwzględnieniem najważniejszych 
sektorów mających najwyższy potencjał 
tworzenia nowych miejsc pracy, 
wskazanych przez Komisję w komunikacie 
na temat ożywienia gospodarczego 
sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy,
takich jak gospodarka ekologiczna, opieka 
zdrowotna i technologie 
informacyjno-komunikacyjne.
apeluje o lepsze wykorzystanie EFS i 
dowartościowanie EFG wraz z poprawą 
spójności, zrównoważoności i 
komplementarności w celu skrócenia i 
uproszczenia procesu podejmowania 
decyzji;

Or. en

Poprawka 19
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o znaczne środki budżetowe na 
zapewnienie adekwatności szkoleń i 
reorientacji zawodowej z pomocą 

4. apeluje o znaczne środki budżetowe na 
zapewnienie adekwatności szkoleń i 
reorientacji zawodowej z pomocą 
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partnerów społecznych dla sektorów 
cierpiących na brak pracowników, a także 
o lepsze wykorzystanie EFS i 
dowartościowanie EFG;

partnerów społecznych dla sektorów 
cierpiących na brak pracowników, a także 
o lepsze wykorzystanie EFS i 
dowartościowanie EFG; wzywa państwa 
członkowskie do wykorzystania wszystkich 
możliwości EFG, a zwłaszcza do 
wzmożenia wysiłków na rzecz poprawy 
widoczności tego instrumentu;

Or. en

Poprawka 20
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, 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 21
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że trwający obecnie 
przegląd rozporządzenia wykonawczego w 
sprawie EFG powinien umożliwić 
zwiększenie jego skuteczności, w 
szczególności w odniesieniu do 
budżetowych aspektów jego 
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uruchamiania;

Or. fr

Poprawka 22
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. domaga się zwiększenia stawki 
współfinansowania wspólnotowego, w 
szczególności przeznaczonego na projekty 
w dziedzinie społecznej (EFS, Fundusz 
Spójności i program PROGRESS), aby 
państwa członkowskie borykające się z 
problemami finansowymi mogły w pełni 
wykorzystać wspólnotowe środki; uważa, 
że wkład krajowy nie powinien 
przekraczać 10%;

Or. pt

Poprawka 23
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla potrzebę uwzględniania 
aspektu płci 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
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Poprawka 24
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. domaga się obszerniejszego 
informowania docelowych obywateli o 
istniejących programach, takich jak 
EURES, projekt pilotażowy „Twoje 
pierwsze miejsce pracy EURES” czy
instrument mikrofinansowania;

5. domaga się obszerniejszego 
informowania docelowych obywateli o 
istniejących programach, takich jak 
EURES, projekty pilotażowe „Twoje 
pierwsze miejsce pracy EURES”, 
„Solidarność społeczna na rzecz integracji 
społecznej” oraz instrument 
mikrofinansowania;

Or. fr

Poprawka 25
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. proponuje, aby utworzyć linię 
budżetową, na którą przeznaczy się 
odpowiednie środki, aby zachęcać do 
przekształcania pracowników fikcyjnie 
prowadzących działalność na własny 
rachunek w pracowników zatrudnionych 
na podstawie umowy o pracę, gdyż kwestia 
ta ma zasadnicze znaczenie w odniesieniu 
do praw pracowniczych;

Or. pt

Poprawka 26
Frédéric Daerden, Philippe Boulland
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Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca się o szczegółowe i 
systematyczne informowania Parlamentu 
Europejskiego o poszczególnych etapach 
realizacji projektów pilotażowych przez 
Komisję;

Or. fr

Poprawka 27
Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. domaga się zainicjowania projektów 
pilotażowych na temat gwarancji na rzecz 
młodzieży i akcjonariatu pracowniczego;

Or. fr

Poprawka 28
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że budżet europejski musi 
wspierać spójność społeczną, rozwój 
polityki przedsiębiorczości społecznie 
odpowiedzialnej i kontrolę stosowania 
przez przedsiębiorstwa obowiązujących 
przepisów socjalnych, aby zapewnić 
tworzenie godziwych miejsc pracy.

6. podkreśla, że budżet europejski musi 
wspierać zakończenie tworzenia 
jednolitego rynku, konkurencyjność,
spójność społeczną, rozwój polityki 
przedsiębiorczości społecznie 
odpowiedzialnej i kontrolę stosowania 
przez przedsiębiorstwa obowiązujących 
przepisów socjalnych, aby zapewnić 
tworzenie godziwych miejsc pracy.
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Poprawka 29
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że budżet europejski musi 
wspierać spójność społeczną, rozwój 
polityki przedsiębiorczości społecznie 
odpowiedzialnej i kontrolę stosowania 
przez przedsiębiorstwa obowiązujących 
przepisów socjalnych, aby zapewnić 
tworzenie godziwych miejsc pracy.

6. podkreśla, że budżet europejski musi 
wspierać spójność społeczną, rozwój 
polityki przedsiębiorczości społecznie 
odpowiedzialnej i kontrolę stosowania 
przez przedsiębiorstwa obowiązujących 
przepisów socjalnych, aby zapewnić 
tworzenie godziwych miejsc pracy czyli 
stabilnych, na których praca odbywa się w 
dobrych warunkach a wynagrodzenie 
umożliwia dostęp do podstawowych dóbr i 
usług;

Or. fr


