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Módosítás 1
Jean Lambert

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sajnálja, hogy a PROGRESS 
kötelezettségvállalási előirányzatai a 
pénzügyi programozáshoz képest 5,3 millió 
euróval csökkentek, holott az igényeket 
figyelembe véve megfelelőbb volna, ha 6 
millió euróval nőnének;

2. sajnálja, hogy a PROGRESS 
kötelezettségvállalási előirányzatai a 
pénzügyi programozáshoz képest 5,3 millió 
euróval csökkentek; úgy véli, hogy az 
igényeket figyelembe véve megfelelőbb 
volna, ha az előirányzatok 6 millió euróval 
nőnének, mivel véleménye szerint a 
program kulcsfontosságú szerepet tölt be 
az európai uniós foglalkoztatás és 
társadalmi befogadás terén;

Or. en

Módosítás 2
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. különösen hangsúlyozza az ESZA és 
általában a strukturális alapok 
finanszírozásának megfelelő szinten való 
tartásának fontosságát annak érdekében, 
hogy a Bizottság az előző költségvetési év 
során vállalt kötelezettségeit teljesíteni 
tudja, és hogy az Európai Tanács 2012. 
június 28–29-i következtetéseinek 
megfelelően a strukturális alapok teljes 
mértékben ki tudják venni részüket az 
európai gazdaság újraindításából;

Or. fr
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Módosítás 3
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. javasolja, hogy az Európai Szociális 
Alap átcsoportosítandó 22 milliárd 
eurójából minden olyan tagállam 
részesülhessen, amely javítani kívánja a 
fiatalok foglalkoztatását, és hogy ez az 
összeg ne csak az Európai Tanács által 
2012-ben megnevezett nyolc tagállam 
számára legyen fenntartva;

5. javasolja, hogy az Európai Szociális 
Alap átcsoportosítandó 22 milliárd 
eurójából minden olyan tagállam 
részesülhessen, amely a bizonytalan 
munkalehetőségek elleni fellépés 
érdekében állandó foglalkoztatási 
lehetőségeket kíván teremteni, és hogy ez 
az összeg ne csak az Európai Tanács által 
2012-ben megnevezett nyolc tagállam 
számára legyen fenntartva;

Or. pt

Módosítás 4
Jean Lambert

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet rá, hogy az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap célja a 
munkavállalók képzettségének és 
foglalkoztathatóságának javítása; kéri, 
hogy ezen a költségvetési soron 50 millió 
eurónál több kifizetési előirányzatot 
biztosítsanak;

6. emlékeztet rá, hogy az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap célja a 
munkavállalók képzettségének és 
foglalkoztathatóságának javítása;
emlékeztet az európai globalizációs 
alkalmazkodási alap jövőjéről szóló 2011. 
szeptember 29-i állásfoglalására1, 
melyben hangsúlyozza, hogy a jövőben az 
uniós célkitűzések megvalósítása és az új 
ismeretek – ideértve az új, fenntartható, 
magas színvonalú környezetbarát 
munkahelyek – népszerűsítése érdekében 
a fenntartható munkaerő-piaci politikákra 
kell koncentrálni; kéri, hogy ezen a 
költségvetési soron 50 millió eurónál több 
kifizetési előirányzatot biztosítsanak;
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________________________
1 P7_TA-PROV(2011)0431

Or. en

Módosítás 5
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. két kísérleti projektre és egy előkészítő 
intézkedésre tesz javaslatot a szociális 
konvergencia és kohézió fellendítése 
érdekében, egyrészt a vállalkozások 
számára létrehozott európai szociális 
címke, másrészt pedig az Unión belüli 
migráns és kiküldött munkavállalók,
valamint hajléktalanok támogatása révén;

8. három kísérleti projektre és két
előkészítő intézkedésre tesz javaslatot a 
szociális konvergencia és kohézió 
fellendítése érdekében egyrészt a 
vállalkozások számára létrehozott európai 
szociális címke, az Unión belüli migráns és 
kiküldött munkavállalók támogatása és a 
munkavállalók részvénytulajdonosi 
rendszereinek előmozdítása, másrészt a
hajléktalanok támogatása és az uniós 
tagállamok mindegyikében érvényes 
minimálbér előmozdítása révén;

Or. fr

Módosítás 6
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy újabb 
kötelezettségvállalási előirányzatokat kell 
képezni a „Mozgásban az ifjúság” 
előkészítő intézkedés számára annak 
érdekében, hogy a tagállamokat arra 
ösztönözzük, hogy vegyenek részt ennek a 
2012-ben elindított projektnek a kísérleti 

9. hangsúlyozza, hogy újabb 
kötelezettségvállalási előirányzatokat kell 
képezni a „Mozgásban az ifjúság” 
előkészítő intézkedés számára annak 
érdekében, hogy a tagállamokat arra 
ösztönözzük, hogy vegyenek részt ennek a 
2012-ben elindított projektnek a kísérleti 
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szakaszában. szakaszában, valamint hogy útjára 
indítsuk a tanulmányaik befejezését 
követő hónapokban a fiatalok számára 
munkalehetőséget, szakmai képzést vagy a 
tanulmányaik folytatását biztosító 
Európai Ifjúsági Garanciát.

Or. fr


