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Muudatusettepanek 1
Jean Lambert

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. väljendab kahetsust asjaolu üle, et 
programmi „Progress” kulukohustuste 
assigneeringuid vähendati 
finantsplaneeringuga võrreldes 5,3 miljonit 
eurot; nõudmist arvestades oleks kohasem
neid vahendeid 6 miljoni euro jagu
suurendada;

2. väljendab kahetsust asjaolu üle, et 
programmi „Progress” kulukohustuste 
assigneeringuid vähendati 
finantsplaneeringuga võrreldes 5,3 miljonit 
eurot; on seisukohal, et neid vahendeid
oleks kohasem 6 miljoni euro võrra
suurendada, arvestades nõudmist ning 
olulist rolli, mida programm Euroopa 
Liidus tööhõive ja sotsiaalse kaasamise 
valdkonnas mängib;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Frédéric Daerden

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. pöörab erilist tähelepanu vajadusele 
säilitada ESFi ja struktuurifondide puhul 
tervikuna piisav maksete tase, et komisjon 
võiks täita eelmisel eelarveaastal võetud 
kohustused ning struktuurifondid saaksid 
täielikult osaleda Euroopa majanduse 
elavdamises kooskõlas Euroopa 
Ülemkogu 28. ja 29. juuni 2012. aasta 
järeldustega;

Or. fr

Muudatusettepanek 3
Inês Cristina Zuber
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Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. teeb ettepaneku, et kõik noorte tööhõivet 
edendada soovivad liikmesriigid (mitte 
ainult need kaheksa liikmesriiki, kelle 
Euroopa Ülemkogu 2012. aastal välja 
valis) võiksid taotleda osa 22 miljardist 
eurost Euroopa Sotsiaalfondi 
ümberpaigutatavatest vahenditest;

5. teeb ettepaneku, et kõik liikmesriigid, 
mis loovad õigustega töökohti ja võitlevad 
töökohtade ebakindluse vastu (mitte ainult 
need kaheksa liikmesriiki, kelle Euroopa 
Ülemkogu 2012. aastal välja valis), võiksid 
taotleda osa 22 miljardist eurost Euroopa 
Sotsiaalfondi ümberpaigutatavatest 
vahenditest;

Or. pt

Muudatusettepanek 4
Jean Lambert

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tuletab meelde, et Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi eesmärk on 
parandada töötajate kvalifikatsiooni ja 
tööalast konkurentsivõimet; nõuab selle 
eelarverea jaoks maksete assigneeringuid 
vähemalt 50 miljoni euro väärtuses;

6. tuletab meelde, et Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi eesmärk on 
parandada töötajate kvalifikatsiooni ja 
tööalast konkurentsivõimet; tuletab meelde 
oma 29. septembri 2011. aasta 
resolutsiooni1 Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi tuleviku 
kohta, milles rõhutatakse, et edaspidi 
tuleb keskenduda jätkusuutlikule 
tööturupoliitikale, et viia ellu ELi 
eesmärke ja edendada uusi oskusi, kaasa 
arvatud oskusi, mida läheb vaja uutel, 
jätkusuutlikel ja keskkonnahoidlikel 
kvaliteettöökohtadel; nõuab selle 
eelarverea jaoks maksete assigneeringuid 
vähemalt 50 miljoni euro väärtuses;

________________________
1 P7_TA-PROV(2011)0431
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Or. en

Muudatusettepanek 5
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. teeb ettepaneku alustada kahte
katseprojekti ja võtta ettevalmistavaid 
meetmeid lähendamise ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse edendamiseks ühest 
küljest seoses Euroopa sotsiaalse ettevõtte
märgisega ning teisalt migrantide,
lähetatud töötajate ning kodutute 
toetamisega liidus;

8. teeb ettepaneku alustada kolme
katseprojekti ja kahte ettevalmistavat 
meedet, et edendada lähendamist ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust Euroopa 
sotsiaalse ettevõtte märgise ning 
migrantide ja lähetatud töötajate toetamise 
abil, võtta meetmeid töötajate 
osalusskeemide edendamiseks, Euroopa 
Liidus kodutute toetamiseks ning kõikides 
liikmesriikides miinimumpalga 
kehtestamise propageerimiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Frédéric Daerden

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. rõhutab vajadust uute kulukohustuste 
assigneeringute järele seoses projekti
„Noorte liikuvus” ettevalmistavate 
meetmetega, et julgustada liikmesriike 
osalema kõnealuse projekti 2012. aastal 
alustatud katseetapis.

9. rõhutab vajadust uute kulukohustuste 
assigneeringute järele seoses projekti
„Noorte liikuvus” ettevalmistavate 
meetmetega, et julgustada liikmesriike 
osalema kõnealuse projekti 2012. aastal 
alustatud katseetapis ning rakendama 
Euroopa noortegarantiid tagamaks, et 
noored saavad kooli lõpetamisele 
järgnevate kuude jooksul töökoha, 
alustavad kutseõpet või jätkavad õpinguid.
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