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Emenda 1
Jean Lambert
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2
Abbozz ta' opinjoni

Emenda

2. Jiddispjaċih li l-approprjazzjonijiet ta'
impenn ta' PROGRESS tnaqqsu b'EUR 5,3
miljun meta mqabbla mal-ipprogrammar
finanzjarju; żieda ta' EUR 6 miljun kienet
tkun aktar xierqa meta jitqiesu t-talbiet;

2. Jiddispjaċih li l-approprjazzjonijiet ta'
impenn ta' PROGRESS tnaqqsu b'EUR 5,3
miljun meta mqabbla mal-ipprogrammar
finanzjarju; jemmen li żieda ta' EUR 6
miljun kienet tkun aktar xierqa meta
jitqiesu t-talbiet, u li dan il-programm
għandu rwol kruċjali fil-qasam talimpjiegi u tal-inklużjoni soċjali fi ħdan lUE;
Or. en

Emenda 2
Frédéric Daerden
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)
Abbozz ta' opinjoni

Emenda
4a. Jenfasizza b’mod partikolari l-ħtieġa
li jinżamm livell suffiċjenti għall-FSE u
għall-Fondi Strutturali kollha, biex ilKummissjoni tkun tista’ tonora l-impenji
li ħadet tul l-eżerċizzju baġitarju
preċedenti, u biex b’hekk il-Fondi
Strutturali jipparteċipaw bis-sħiħ flirkupru tal-ekonomija tal-Ewropa,
b’konformità mal-Konklużjonijiet talKunsill tat-28 u d-29 ta’ Ġunju 2012;
Or. fr
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Paragrafu 5
Abbozz ta' opinjoni

Emenda

5. Jipproponi li l-EUR 22 biljun tal-Fond
Soċjali Ewropew li jridu jiġu riallokati
jkunu jistgħu jibbenefikaw minnhom lIstati Membri kollha li jkunu jixtiequ
jtejbu l-impjegar taż-żgħażagħ u ma
jkunux riservati biss għat-tmien Stati
Membri magħżula mill-Kunsill Ewropew
tal-2012;

5. Jipproponi li l-EUR 22 biljun tal-Fond
Soċjali Ewropew li jridu jiġu riallokati
jkunu jistgħu jibbenefikaw minnhom lIstati Membri kollha li joħolqu l-impjiegi
bid-drittijiet, adegwati biex tiġi miġġielda
l-prekarità tal-impjiegi, u ma jkunux
riservati biss għat-tmien Stati Membri
magħżula mill-Kunsill Ewropew tal-2012;
Or. pt

Emenda 4
Jean Lambert
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6
Abbozz ta' opinjoni

Emenda

6. Ifakkar li l-Fond Ewropew ta'
Aġġustament għall-Globalizzazzjoni
għandu bħala mira l-ksib ta' kwalifiki millħaddiema u l-impjegabbiltà tagħhom; jitlob
approprjazzjonjiet ta' pagament fil-linja
baġitarja tiegħu għal ammont li jaqbeż lEUR 50 miljun;

6. Ifakkar li l-Fond Ewropew ta'
Aġġustament għall-Globalizzazzjoni
għandu bħala mira l-ksib ta' kwalifiki millħaddiema u l-impjegabbiltà tagħhom;
ifakkar fir-Riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta’
Settembru20111 dwar il-ġejjieni tal-Fond
Ewropew ta’ Aġġustament għallGlobalizzazzjoni fejn ġiet enfasizzata lħtieġa li fil-ġejjieni, l-attenzjoni tiffoka
fuq is-sostenibilità tal-politiki favur isswieq tax-xogħol biex jitlaħqu l-objettivi
Ewropej u jkunu promossi l-kompetenzi
ġodda, b’mod partikolari impjiegi ġodda
sostenibbli, ekoloġiċi u ta’ kwalità; jitlob
approprjazzjonjiet ta' pagament fil-linja
baġitarja tiegħu għal ammont li jaqbeż lEUR 50 miljun;
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Emenda 5
Frédéric Daerden, Pervenche Berès
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8
Abbozz ta' opinjoni

Emenda

8. Jipproponi żewġ proġetti pilota u azzjoni
preparatorja biex tingħata spinta lillkonverġenza u lill-koeżjoni soċjali
permezz, minn naħa, tat-tikketta soċjali
Ewropea għall-impriżi, u min-naħa l-oħra
permezz tal-appoġġ lill-migranti u lillħaddiema mibgħuta jaħdmu barra minn
pajjiżhom, kif ukoll għall-persuni
mingħajr dar fl-Unjoni;

8. Jipproponi tliet proġetti pilota u żewġ
azzjonijiet preparatorji biex tingħata spinta
lill-konverġenza u lill-koeżjoni soċjali
permezz tat-tikketta soċjali Ewropea għallimpriżi, appoġġ lill-migranti u lillħaddiema mibgħuta jaħdmu barra minn
pajjiżhom, u promozzjoni ta’ skemi ta’
ishma għall-impjegati min-naħa, kif ukoll
appoġġ għall-persuni mingħajr dar flUnjoni u l-promozzjoni ta’ salarju minimu
fl-Istati Membri tal-Unjoni min-naħa loħra;
Or. fr

Emenda 6
Frédéric Daerden
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9
Abbozz ta' opinjoni

Emenda

9. Jenfasizza l-ħtieġa ta' approprjazzjonijiet
ġodda ta' impenn għall-azzjoni preparatorja
"Żgħażagħ Attivi" bl-għan li l-Istati
Membri jiġu mħeġġa jipparteċipaw fil-fażi
pilota ta' dan il-proġett imniedi fl-2012.

9. Jenfasizza l-ħtieġa ta' approprjazzjonijiet
ġodda ta' impenn għall-azzjoni preparatorja
"Żgħażagħ Attivi" bl-għan li l-Istati
Membri jiġu mħeġġa jipparteċipaw fil-fażi
pilota ta' dan il-proġett imniedi fl-2012, u li
tingħata garanzija Ewropea liż-żgħażagħ
li tiżguralhom impjieg, taħriġ
professjonali jew aktar studju, fix-xhur
wara li jispiċċaw l-istudji obbligatorji.
Or. fr
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