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Изменение 1
Jean Lambert

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява съжаление във връзка с това, 
че бюджетните кредити за поети 
задължения на Европейския механизъм 
за микрофинансиране „Прогрес“ са 
намалени с 5,3 милиона евро по 
отношение на финансовото 
програмиране; по отношение на 
исканията едно увеличение от 6 
милиона евро би следвало да бъде по-
уместно;

2. изразява съжаление във връзка с това, 
че бюджетните кредити за поети 
задължения на Европейския механизъм 
за микрофинансиране „Прогрес“ са 
намалени с 5,3 милиона евро по 
отношение на финансовото 
програмиране; счита, че по отношение 
на исканията едно увеличение от 6 
милиона евро би следвало да бъде по-
уместно и че тази програма играе 
съществена роля в областта на 
заетостта и социалното 
приобщаване в рамките на 
Европейския съюз;

Or. en

Изменение 2
Frédéric Daerden

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава по-специално 
необходимостта от запазване на 
достатъчно равнище на плащанията 
за ЕСФ и за структурните фондове 
като цяло, за да се позволи на 
Комисията да изпълни поетите 
ангажименти на равнище на 
предходната бюджетна година, и по 
този начин да позволи на 
структурните фондове да вземат 
пълно участие във възстановяването 
на европейската икономика в духа на 
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заключенията на Европейския съвет 
от 28 и 29 юни 2012 г.;

Or. fr

Изменение 3
Inês Cristina Zuber

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. предлага всички държави членки, 
които желаят да внесат подобрения 
в заетостта при младите, да могат да 
се възползват от сумата от 22 милиарда 
евро от ЕСФ, които ще бъдат разгърнати 
отново, а те да не бъдат единствено 
запазени за осемте държави членки, 
определени от Европейския съвет от 
2012 г.;

5. предлага всички държави членки, 
които желаят да създадат работни 
места, при които да се ползват права, 
позволяващи провеждането на борба 
срещу несигурността на работните 
места, да могат да се възползват от 
сумата от 22 милиарда евро от ЕСФ, 
които ще бъдат разгърнати отново, а те 
да не бъдат единствено запазени за 
осемте държави членки, определени от 
Европейския съвет от 2012 г.;

Or. pt

Изменение 4
Jean Lambert

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че Европейският фонд за 
приспособяване към глобализацията 
цели квалификацията и пригодността за 
заетост на работниците; изисква 
бюджетни кредити за плащания по 
неговия бюджетен ред на обща сума, 
надвишаваща 50 милиона евро;

6. подчертава, че Европейският фонд за 
приспособяване към глобализацията 
цели квалификацията и пригодността за 
заетост на работниците; припомня 
своята резолюция от 29 септември 
2011 г.1 относно бъдещето на 
Европейския фонд за приспособяване 
към глобализацията, в която той 
изтъква колко е важно да се постави 
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акцент в бъдеще върху 
устойчивостта на политиките в 
полза на пазара на работни места, за 
да бъдат изпълнени европейските 
цели и да се насърчава придобиването 
на нови умения, и по-конкретно нови 
устойчиви, екологични и качествени 
работни места; изисква бюджетни 
кредити за плащания по неговия 
бюджетен ред на обща сума, 
надвишаваща 50 милиона евро;
________________________
1 P7_TA-PROV(2011)0431

Or. en

Изменение 5
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. предлага два пилотни проекта и 
подготвителното действие за 
възобновяване на конвергенцията и 
социалното сближаване от една 
страна благодарение на европейски 
социален знак за предприятията, а от 
друга благодарение на подкрепата за 
мигрантите и командированите 
работници, както и за бездомните лица 
в Съюза;

8. предлага три пилотни проекта и две 
подготвителни действия за 
възобновяване на конвергенцията и 
социалното сближаване благодарение на 
европейски социален знак за 
предприятията, на подкрепата за 
мигрантите и командированите 
работници, а също така насърчаване 
на акционерното участие на 
служителите от една страна, и 
подкрепа за бездомните лица в Съюза и 
също така насърчаване на минимален 
праг на работната заплата във 
всички държави - членки на Съюза -
от друга;

Or. fr
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Изменение 6
Frédéric Daerden

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава необходимостта от нови 
бюджетни кредити за поети
ангажименти за подготвителното 
действие „Младежта в движение”, за да 
се насърчи участието на държавите 
членки в пилотната фаза на този проект, 
лансиран през 2012 г.

9. подчертава необходимостта от нови 
бюджетни кредити за поети 
ангажименти за подготвителното 
действие „Младежта в движение”, за да 
се насърчи участието на държавите 
членки в пилотната фаза на този проект, 
лансиран през 2012 г., и за да се 
приложи на практика европейската 
гаранция за младите, като и се 
гарантира работно място, 
професионално обучение или 
завръщане към ученето през 
месеците, последващи завършването 
на тяхното училищно образование.

Or. fr


