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Τροπολογία 1
Jean Lambert
Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
Σχέδιο γνωμοδότησης

Τροπολογία

2. εκφράζει τη λύπη του, διότι οι πιστώσεις
αναλήψεως υποχρεώσεων του κοινοτικού
προγράμματος για την απασχόληση και
την κοινωνική αλληλεγγύη – PROGRESS
έχουν μειωθεί κατά 5,3 εκατ. ευρώ εν
συγκρίσει προς τον δημοσιονομικό
προγραμματισμό· περισσότερο
ενδεδειγμένη σε σχέση με τις απαιτήσεις
θα ήταν μία αύξηση κατά 6 εκατ. ευρώ·

2. εκφράζει τη λύπη του, διότι οι πιστώσεις
αναλήψεως υποχρεώσεων του κοινοτικού
προγράμματος για την απασχόληση και
την κοινωνική αλληλεγγύη – PROGRESS
έχουν μειωθεί κατά 5,3 εκατ. ευρώ εν
συγκρίσει προς τον δημοσιονομικό
προγραμματισμό· εκτιμά ότι περισσότερο
ενδεδειγμένη σε σχέση με τις απαιτήσεις
θα ήταν μία αύξηση κατά 6 εκατ. ευρώ και
ότι αυτό το πρόγραμμα διαδραματίζει
ζωτικής σημασίας ρόλο στον τομέα της
απασχόλησης και της κοινωνικής
ένταξης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
Or. en

Τροπολογία 2
Frédéric Daerden
Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
Σχέδιο γνωμοδότησης

Τροπολογία
4 α. υπογραμμίζει όλως ιδιαιτέρως την
ανάγκη να διατηρηθούν σε επαρκές επίπεδο
οι πληρωμές για το ΕΚΤ και όλα τα
διαρθρωτικά ταμεία, για να παρέχεται η
δυνατότητα στην Επιτροπή να εκπληρώνει
τις υποχρεώσεις που ανέλαβε στη διάρκεια
του προηγουμένου οικονομικού έτους και για
να έχουν τα διαρθρωτικά ταμεία πλήρη
συμμετοχή στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής
οικονομίας, σύμφωνα με τα συμπεράσματα
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 28–29
Ιουνίου 2012·
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Τροπολογία 3
Inês Cristina Zuber
Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
Σχέδιο γνωμοδότησης

Τροπολογία

5. προτείνει τα προς ανακατανομή 22 εκατ.
ευρώ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου να χρησιμοποιηθούν προς όφελος
όλων των κρατών μελών που θα
επιθυμούσαν να βελτιώσουν την
απασχόληση των νέων και να μην
προορίζονται αποκλειστικά για τα οκτώ
κράτη μέλη τα οποία όρισε το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο του 2012·

5. προτείνει τα προς ανακατανομή 22 δισ.
ευρώ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου να χρησιμοποιηθούν προς όφελος
όλων των κρατών μελών που δημιουργούν
θέσεις εργασίας που συνοδεύονται από
δικαιώματα, κατάλληλες για την
καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας
και να μην προορίζονται αποκλειστικά για
τα οκτώ κράτη μέλη τα οποία όρισε το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2012·
Or. pt

Τροπολογία 4
Jean Lambert
Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
Σχέδιο γνωμοδότησης

Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι στόχος του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση είναι η απόκτηση
προσόντων και η δυνατότητα
απασχόλησης των εργαζομένων· ζητεί να
εγγραφούν στο κονδύλιό του στον
προϋπολογισμό πιστώσεις πληρωμών
ύψους άνω των 50 εκατ. ευρώ·

6. υπενθυμίζει ότι στόχος του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση είναι η απόκτηση
προσόντων και η δυνατότητα
απασχόλησης των εργαζομένων·
υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 29ης
Σεπτεμβρίου 20111 σχετικά με το μέλλον
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση, όπου
υπογραμμίζει ότι έχει σημασία στο μέλλον
να τονίζει κανείς στη βιωσιμότητα των
πολιτικών υπέρ της αγοράς εργασίας
αποσκοπώντας στην υλοποίηση των
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στόχων της ΕΕ και την προώθηση νέων
δεξιοτήτων, συγκεκριμένα εκείνων που
συνδέονται με νέες, βιώσιμες, «πράσινες»
θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας· ζητεί
να εγγραφούν στο κονδύλιό του στον
προϋπολογισμό πιστώσεις πληρωμών
ύψους άνω των 50 εκατ. ευρώ·
________________________
1
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Τροπολογία 5
Frédéric Daerden, Pervenche Berès
Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8
Σχέδιο γνωμοδότησης

Τροπολογία

8. προτείνει δύο δοκιμαστικά σχέδια και
μία προπαρασκευαστική ενέργεια για να
δοθεί εκ νέου ώθηση στην κοινωνική
σύγκλιση και συνοχή χάρις αφενός σε ένα
ευρωπαϊκό κοινωνικό σήμα για τις
επιχειρήσεις και αφετέρου στην παροχή
στήριξης στους μετανάστες και τους
αποσπασμένους εργαζομένους καθώς και
τους αστέγους στην Ένωση·

8. προτείνει τρία δοκιμαστικά σχέδια και
δύο προπαρασκευαστικές ενέργειες για να
δοθεί εκ νέου ώθηση στην κοινωνική
σύγκλιση και συνοχή χάρις αφενός σε ένα
ευρωπαϊκό κοινωνικό σήμα για τις
επιχειρήσεις, μία παροχή στήριξης στους
μετανάστες και τους αποσπασμένους
εργαζομένους και μία προώθηση της
κατοχής μετοχών από τους εργαζόμενους
και αφετέρου στην παροχή στήριξης
στους αστέγους στην Ένωση και την
προώθηση ενός ελαχίστου εισοδήματος
σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης·
Or. fr

Τροπολογία 6
Frédéric Daerden
Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9
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Σχέδιο γνωμοδότησης

Τροπολογία

9. υπογραμμίζει πόσο αναγκαίο είναι να
υπάρξουν νέες πιστώσεις αναλήψεως
υποχρεώσεων για την προπαρασκευαστική
ενέργεια "Νεολαία σε κίνηση" με σκοπό να
ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των κρατών
μελών στην πειραματική φάση αυτού του
σχεδίου που δρομολογήθηκε το 2012.

9. υπογραμμίζει πόσο αναγκαίο είναι να
υπάρξουν νέες πιστώσεις αναλήψεως
υποχρεώσεων για την προπαρασκευαστική
ενέργεια "Νεολαία σε κίνηση" με σκοπό να
ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των κρατών
μελών στην πειραματική φάση αυτού του
σχεδίου που δρομολογήθηκε το 2012 και η
υλοποίηση της ευρωπαϊκής εγγύησης για
τους νέους, που θα τους παρέχει εχέγγυα
για μία απασχόληση, μία επαγγελματική
κατάρτιση ή μία επιστροφή στις σπουδές
στη διάρκεια των μηνών μετά το πέρας
της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης·
Or. fr
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