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Pozměňovací návrh 1
Jean Lambert

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje politování nad tím, že 
prostředky na závazky programu 
Společenství pro zaměstnanost a sociální 
solidaritu (PROGRESS) byly sníženy 
oproti finančnímu plánování o 5,3 milionů 
EUR; vzhledem k žádostem by však bylo 
vhodnější jejich zvýšení o 6 milionů EUR;

2. vyjadřuje politování nad tím, že 
prostředky na závazky programu 
Společenství pro zaměstnanost a sociální 
solidaritu (PROGRESS) byly sníženy 
oproti finančnímu plánování o 5,3 milionů 
EUR; domnívá se, že vzhledem k žádostem 
a vzhledem k tomu, že tento program 
hraje klíčovou roli v oblasti zaměstnanosti 
a sociálního začleňování v Evropské unii, 
by však bylo vhodnější jejich zvýšení 
o 6 milionů EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zejména zdůrazňuje, že je třeba 
zachovat dostatečnou výši prostředků na 
platby pro ESF a všechny strukturální 
fondy s cílem umožnit Komisi splnit 
závazky přijaté v průběhu předchozího 
rozpočtového roku a plně tak zapojit 
strukturální fondy do oživení evropského 
hospodářství v souladu se závěry Evropské 
rady ze dne 28. a 29. června 2012;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 3
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. navrhuje, aby 22 miliard EUR z ESF 
určených k přerozdělení mohly využívat 
všechny členské státy, jež chtějí zvýšit 
míru zaměstnanosti mladých lidí, a aby 
nebyly vyhrazeny pouze pro osm 
členských států, které stanovila Evropská 
rada v roce 2012;

5. navrhuje, aby 22 miliard EUR z ESF 
určených k přerozdělení mohly využívat 
všechny členské státy, jež vytvářejí 
pracovní místa zaručující práva 
zaměstnanců a hodlají bojovat proti 
nejistotě v zaměstnání, a aby nebyly 
vyhrazeny pouze pro osm členských států, 
které stanovila Evropská rada v roce 2012;

Or. pt

Pozměňovací návrh 4
Jean Lambert

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. připomíná, že cílem Evropského fondu 
pro přizpůsobení se globalizaci je zlepšení 
kvalifikace a zaměstnatelnosti pracovníků; 
žádá, aby do dané rozpočtové položky byly 
přiděleny prostředky na platby vyšší než 50 
milionů EUR;

6. připomíná, že cílem Evropského fondu 
pro přizpůsobení se globalizaci je zlepšení 
kvalifikace a zaměstnatelnosti pracovníků; 
připomíná své usnesení ze dne 29. září 
20111 o budoucnosti Evropského fondu 
pro přizpůsobení se globalizaci a při této 
příležitosti zdůrazňuje, že do budoucna je 
třeba se zaměřit na udržitelné politiky 
podporující trhy práce, aby bylo možno 
naplňovat evropské cíle a podporovat nové 
dovednosti, a zejména vytvářet nová 
udržitelná, ekologická a kvalitní pracovní 
místa; žádá, aby do dané rozpočtové 
položky byly přiděleny prostředky na 
platby vyšší než 50 milionů EUR;
________________________
1 P7_TA-PROV(2011)0431
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Pozměňovací návrh 5
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. navrhuje dva pilotní projekty 
a přípravnou akci na oživení sociálního 
sbližování a soudržnosti díky evropské 
značce pro sociální podniky, jakož i díky 
podpoře migrantů, vyslaných pracovníků 
a bezdomovců v Evropské unii;

8. navrhuje tři pilotní projekty a dvě 
přípravné akce na oživení sociálního 
sbližování a soudržnosti díky evropské 
značce pro sociální podniky, díky podpoře 
pro migranty, vyslané pracovníky a 
stimulaci zaměstnanců, aby se stali 
akcionáři, na jedné straně, a podpoře pro 
bezdomovce v Evropské unii a podpoře 
minimální mzdy ve všech členských 
státech Unie, na straně druhé;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje význam nových prostředků 
na závazky pro přípravnou akci „Mládež 
v pohybu“ s cílem podnítit členské státy, 
aby se zúčastnily pilotní fáze tohoto 
projektu, který byl zahájen v roce 2012.

9. zdůrazňuje význam nových prostředků 
na závazky pro přípravnou akci „Mládež 
v pohybu“ s cílem podnítit členské státy, 
aby se zúčastnily pilotní fáze tohoto 
projektu, který byl zahájen v roce 2012, a 
aby zavedly pro mladé lidi evropskou 
záruku, která jim zajistí v měsících 
následujících po ukončení jejich školní 
docházky pracovní místa, odborné 
vzdělávání nebo návrat na studia.

Or. fr
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