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Grozījums Nr. 1
Jean Lambert

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž nožēlu par to, ka saistību 
apropriācijas programmai „Progress” ir 
samazinātas par EUR 5,3 miljoniem 
salīdzinājumā ar finanšu plānojumu, lai 
gan, ņemot vērā vajadzības, būtu lietderīgs 
EUR 6 miljonu palielinājums;

2. pauž nožēlu par to, ka saistību 
apropriācijas programmai „Progress” ir 
samazinātas par EUR 5,3 miljoniem 
salīdzinājumā ar finanšu plānojumu, lēš, 
ka, ņemot vērā vajadzības, būtu lietderīgs 
EUR 6 miljonu palielinājums un ka šai 
programmai ir būtiska nozīme 
nodarbinātības un sociālās integrācijas 
jomā Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Frédéric Daerden

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a jo īpaši uzsver, ka ir jānodrošina 
pietiekams maksājumu apropriāciju 
līmenis Eiropas Sociālajam fondam un 
visiem struktūrfondiem, lai Komisija 
varētu izpildīt saistības, ko tā uzņēmusies 
iepriekšējā budžeta gadā, un lai 
struktūrfondi varētu pilnā mērā 
piedalīties Eiropas ekonomikas 
atveseļošanā saskaņā ar 2012. gada 28. 
un 29. jūnija Eiropadomes secinājumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Inês Cristina Zuber
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ierosina, lai EUR 22 miljardi, kas 
jāpārdala no Eiropas Sociālā fonda 
līdzekļiem, būtu pieejami visām 
dalībvalstīm, kuras vēlas uzlabot jauniešu 
nodarbinātību, un ne tikai tām astoņām 
dalībvalstīm, ko izraudzījās 2012. gada 
Eiropadome;

5. ierosina, lai EUR 22 miljardi, kas 
jāpārdala no Eiropas Sociālā fonda 
līdzekļiem, būtu pieejami visām 
dalībvalstīm, kuras rada darbavietas ar 
garantijām, lai apkarotu nestabilu 
nodarbinātību, un ne tikai tām astoņām 
dalībvalstīm, ko izraudzījās 2012. gada 
Eiropadome;

Or. pt

Grozījums Nr. 4
Jean Lambert

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atgādina, ka Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fonda līdzekļi ir paredzēti 
darba ņēmēju kvalifikācijas un 
nodarbinātības sekmēšanai; prasa minētā 
fonda budžeta pozīcijā paredzēt saistību 
apropriācijas vairāk nekā EUR 50 miljonu 
apmērā;

6. atgādina, ka Eiropas Globalizācijas 
pielāgošanās fonda līdzekļi ir paredzēti 
darba ņēmēju kvalifikācijas un 
nodarbinātības sekmēšanai; atgādina par 
savu 2011. gada 29. septembra rezolūciju1

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās 
fonda nākotni, kurā ir uzsvērts, ka 
turpmāk galvenā uzmanība ir jāpievērš 
ilgtspējīgai darba tirgus atbalsta politikai, 
lai īstenotu Eiropas izvirzītos mērķus un 
sekmētu jaunu prasmju apgūšanu, t. i., 
jaunas ilgtspējīgas, videi draudzīgas un 
kvalitatīvas darba vietas; prasa minētā 
fonda budžeta pozīcijā paredzēt saistību 
apropriācijas vairāk nekā EUR 50 miljonu 
apmērā;

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

Grozījums Nr. 5
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. ierosina divus izmēģinājuma projektus 
un vienu sagatavošanas darbību sociālās 
konverģences un kohēzijas sekmēšanai, 
ņemot vērā, no vienas puses, Eiropas 
uzņēmumu sociālās vides kvalitātes zīmi 
un, no otras puses, atbalstu migrantiem un 
norīkotiem darbiniekiem, kā arī
bezpajumtniekiem Savienībā;

8. ierosina trīs izmēģinājuma projektus un 
divas sagatavošanas darbības sociālās 
konverģences un kohēzijas sekmēšanai, 
īstenojot Eiropas uzņēmumu sociālās vides 
kvalitātes zīmi, atbalstu migrantiem un 
norīkotiem darbiniekiem, kā arī, no vienas 
puses, sekmējot darbinieku līdzdalību 
pamatkapitālā un, no otras puses, sniedzot 
atbalstu bezpajumtniekiem Savienībā un 
veicinot minimālo ieņēmumu ieviešanu 
visās Savienības dalībvalstīs;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Frédéric Daerden

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver nepieciešamību paredzēt jaunas 
saistību apropriācijas sagatavošanas 
darbībai „Jaunatne kustībā”, lai mudinātu 
dalībvalstis piedalīties šī 2012. gadā 
uzsāktā projekta izmēģinājuma posmā.

9. uzsver nepieciešamību paredzēt jaunas 
saistību apropriācijas sagatavošanas 
darbībai „Jaunatne kustībā”, lai mudinātu 
dalībvalstis piedalīties šī 2012. gadā 
uzsāktā projekta izmēģinājuma posmā un 
ieviest Eiropas mēroga garantiju, lai 
jauniešiem turpmākajos mēnešos pēc 
mācību pabeigšanas nodrošinātu darbu, 
profesionālo apmācību vai mācību 
turpināšanu.

Or. fr
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