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Ændringsforslag 1
Jean Lambert
Udkast til udtalelse
Punkt 2
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

2. beklager, at forpligtelsesbevillingerne til
Progress er blevet nedskåret med 5,3 mio.
EUR i forhold til den finansielle
programmering; mener, at det set ud fra
efterspørgslen i stedet vil være mere
hensigtsmæssigt med en forhøjelse på 6
mio. EUR;

2. beklager, at forpligtelsesbevillingerne til
Progress er blevet nedskåret med 5,3 mio.
EUR i forhold til den finansielle
programmering; mener, at det set ud fra
efterspørgslen og den afgørende rolle, som
dette program spiller med hensyn til
beskæftigelse og social inklusion i EU, i
stedet vil være mere hensigtsmæssigt med
en forhøjelse på 6 mio. EUR;
Or. en

Ændringsforslag 2
Frédéric Daerden
Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
4a. understreger ganske særligt, at det er
nødvendigt at opretholde et tilstrækkeligt
niveau af betalinger til Den Europæiske
Socialfond og alle strukturfondene for at
give Kommissionen mulighed for at
opfylde de forpligtelser, der er indgået i
løbet af forrige regnskabsår, og således
lade strukturfondene deltage fuldt ud i
genopretningen af den europæiske
økonomi i overensstemmelse med Det
Europæiske Råds konklusioner af 28. og
29. juni 2012;
Or. fr
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Ændringsforslag 3
Inês Cristina Zuber
Udkast til udtalelse
Punkt 5
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

5. foreslår, at de 22 mia. EUR fra Den
Europæiske Socialfond, der skal
omfordeles, anvendes til gavn for alle
medlemsstater, som ønsker at forbedre
beskæftigelsen for unge, og ikke
udelukkende reserveres til de otte
medlemsstater, som blev udpeget af Det
Europæiske Råd i 2012;

5. foreslår, at de 22 mia. EUR fra Den
Europæiske Socialfond, der skal
omfordeles, anvendes til gavn for alle
medlemsstater, som skaber beskæftigelse
med rettigheder og bekæmper den usikre
jobsituation, og ikke udelukkende
reserveres til de otte medlemsstater, som
blev udpeget af Det Europæiske Råd i
2012;
Or. pt

Ændringsforslag 4
Jean Lambert
Udkast til udtalelse
Punkt 6
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

6. minder om, at Den Europæiske Fond for
Tilpasning til Globaliseringen har til
formål at fremme arbejdstagernes
kvalifikationer og beskæftigelsesegnethed;
anmoder om, at der opføres mere end 50
mio. EUR i betalingsbevillinger på dens
budgetpost;

6. minder om, at Den Europæiske Fond for
Tilpasning til Globaliseringen har til
formål at fremme arbejdstagernes
kvalifikationer og beskæftigelsesegnethed;
minder om sin beslutning af 29.
september 20111 om Den Europæiske
Globaliseringsfonds fremtid, hvori det
understreges, at der i fremtiden skal
fokuseres på bæredygtig
arbejdsmarkedspolitik for at forfølge EU's
målsætninger og fremme nye
kvalifikationer, herunder i forbindelse
med nye, bæredygtige »grønne«
arbejdspladser af høj kvalitet; anmoder
om, at der opføres mere end 50 mio. EUR i
betalingsbevillinger på dens budgetpost;
________________________
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Or. en

Ændringsforslag 5
Frédéric Daerden, Pervenche Berès
Udkast til udtalelse
Punkt 8
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

8. foreslår to pilotprojekter og en
forberedende foranstaltning for at fremme
konvergensen og den sociale samhørighed
på den ene side ved hjælp af et socialt
europæisk mærke for virksomheder og på
den anden side via støtte til migranter og
udstationerede arbejdstagere såvel som til
hjemløse i Unionen;

8. foreslår tre pilotprojekter og to
forberedende foranstaltninger for at
fremme konvergensen og den sociale
samhørighed ved hjælp af et socialt
europæisk mærke for virksomheder, en
støtte til migranter og udstationerede
arbejdstagere og fremme af
medarbejderaktieordninger på den ene
side såvel som en støtte til hjemløse i
Unionen og fremme af en
mindsteindkomst i alle EU’s
medlemsstater på den anden side;
Or. fr

Ændringsforslag 6
Frédéric Daerden
Udkast til udtalelse
Punkt 9
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

9. understreger behovet for nye
forpligtelsesbevillinger til den
forberedende foranstaltning "Unge på vej"
for at tilskynde medlemsstaterne til at
deltage i dette projekts pilotfase, som blev
iværksat i 2012.

9. understreger behovet for nye
forpligtelsesbevillinger til den
forberedende foranstaltning "Unge på vej"
for at tilskynde medlemsstaterne til at
deltage i dette projekts pilotfase, som blev
iværksat i 2012, og iværksætte den
europæiske ungdomsgaranti, der sikrer de
unge et arbejde, en faglig uddannelse
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eller tilbagevenden til studierne i den
måned, der følger efter afslutningen af
deres skolegang.
Or. fr
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