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Tarkistus 1
Jean Lambert
Lausuntoluonnos
2 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

2. pitää valitettavana, että Progressohjelman maksusitoumusmäärärahoja
vähennettiin 5,3 miljoonalla eurolla
rahoitussuunnitelmaan nähden; toteaa, että
pyyntöjen perusteella määrärahoja pitäisi
pikemminkin lisätä 6 miljoonaa euroa;

2. pitää valitettavana, että Progressohjelman maksusitoumusmäärärahoja
vähennettiin 5,3 miljoonalla eurolla
rahoitussuunnitelmaan nähden; toteaa, että
pyyntöjen perusteella määrärahoja pitäisi
pikemminkin lisätä 6 miljoonaa euroa, ja
katsoo, että tämä ohjelma on ratkaisevan
tärkeä Euroopan unionin työllisyyden ja
sosiaalisen osallisuuden kannalta;
Or. en

Tarkistus 2
Frédéric Daerden
Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
Lausuntoluonnos

Tarkistus
4 a. tähdentää erityisesti, että ESR:n ja
kaikkien rakennerahastojen
maksumäärärahat on säilytettävä
riittävällä tasolla, jotta komissio voisi
pitää kiinni edellisen varainhoitovuoden
aikana tehdyistä sitoumuksista ja saada
tällä tavoin rakennerahastot
osallistumaan täysimääräisesti unionin
talouden elvyttämiseen 28. ja
29. kesäkuuta 2012 järjestetyn Eurooppaneuvoston päätelmien mukaisesti;
Or. fr
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Tarkistus 3
Inês Cristina Zuber
Lausuntoluonnos
5 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

5. ehdottaa, että Euroopan sosiaalirahaston
määrärahoista uudelleenkohdennettavat
22 miljardia euroa käytettäisiin kaikkien
niiden jäsenvaltioiden hyväksi, jotka
haluavat parantaa nuorten
työllisyystilannetta, eikä niitä varattaisi
yksinomaan Eurooppa-neuvoston vuonna
2012 nimeämälle kahdeksalle
jäsenvaltiolle;

5. ehdottaa, että Euroopan sosiaalirahaston
määrärahoista uudelleenkohdennettavat
22 miljardia euroa käytettäisiin kaikkien
niiden jäsenvaltioiden hyväksi, jotka luovat
turvattuja työpaikkoja, joiden avulla
voidaan torjua työn epävarmuutta, eikä
niitä varattaisi yksinomaan Eurooppaneuvoston vuonna 2012 nimeämälle
kahdeksalle jäsenvaltiolle;
Or. pt

Tarkistus 4
Jean Lambert
Lausuntoluonnos
6 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

6. muistuttaa, että Euroopan
globalisaatiorahaston päämääränä on tukea
työntekijöiden pätevöitymistä ja
työllistyvyyttä; pyytää sen budjettikohtaan
maksumäärärahoja yli 50 miljoonaa euroa;

6. muistuttaa, että Euroopan
globalisaatiorahaston päämääränä on tukea
työntekijöiden pätevöitymistä ja
työllistyvyyttä; muistuttaa 29. syyskuuta
2011 Euroopan globalisaatiorahaston
tulevaisuudesta antamastaan
päätöslauselmasta1, jossa se korosti, että
tulevaisuudessa olisi keskityttävä
kestävään työmarkkinapolitiikkaan, jotta
pantaisiin täytäntöön unionin tavoitteet ja
edistettäisiin uusien, laadukkaiden ja
kestävien "vihreiden" työpaikkojen
edellyttämää uutta ammattitaitoa; pyytää
sen budjettikohtaan maksumäärärahoja yli
50 miljoonaa euroa;
________________________
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Tarkistus 5
Frédéric Daerden, Pervenche Berès
Lausuntoluonnos
8 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

8. ehdottaa kahta pilottihanketta ja yhtä
valmistelutointa, jotta sosiaalista
lähentymistä ja yhteenkuuluvuutta
voitaisiin elvyttää yritysten eurooppalaisen
sosiaalisen tuotemerkin avulla ja toisaalta
tukemalla maahanmuuttajia ja lähetettyjä
työntekijöitä sekä unionin asunnottomia;

8. ehdottaa kolmea pilottihanketta ja kahta
valmistelutointa, jotta sosiaalista
lähentymistä ja yhteenkuuluvuutta
voitaisiin elvyttää yritysten eurooppalaisen
sosiaalisen tuotemerkin avulla ja tukemalla
maahanmuuttajia ja lähetettyjä
työntekijöitä ja jotta voitaisiin edistää
henkilöstön osakkuusohjelmia ja tukea
unionin asunnottomia ja toisaalta edistää
vähimmäistulojärjestelmää kaikissa
unionin jäsenvaltioissa;
Or. fr

Tarkistus 6
Frédéric Daerden
Lausuntoluonnos
9 kohta
Lausuntoluonnos

Tarkistus

9. korostaa, että Nuoret liikkeellä
-valmistelutoimeen on osoitettava uusia
maksusitoumusmäärärahoja, jotta
jäsenvaltioita rohkaistaisiin osallistumaan
tämän hankkeen vuonna 2012
käynnistyvään pilottivaiheeseen.
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9. korostaa, että Nuoret liikkeellä
-valmistelutoimeen on osoitettava uusia
maksusitoumusmäärärahoja, jotta
jäsenvaltioita rohkaistaisiin osallistumaan
tämän hankkeen vuonna 2012
käynnistyvään pilottivaiheeseen sekä
toteuttamaan Euroopan unionin
nuorisotakuun, jolla taataan, että nuoret
saavat heti koulun päättymisen jälkeisinä
kuukausina työpaikan tai pääsevät
ammatilliseen koulutukseen tai voivat
jatkaa opintojaan.
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