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Amendement 1
Jean Lambert

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het dat de vastleggingskredieten 
voor PROGRESS met 5,3 miljoen euro 
verlaagd zijn in vergelijking met de 
financiële programmering; is van mening 
dat het gezien de vraag passender zou zijn 
die kredieten met 6 miljoen euro te 
verhogen;

2. betreurt het dat de vastleggingskredieten 
voor PROGRESS met 5,3 miljoen euro 
verlaagd zijn in vergelijking met de 
financiële programmering; is van mening 
dat het gezien de vraag en de cruciale rol 
van dit programma voor de 
werkgelegenheid en de sociale inclusie in 
de Europese Unie passender zou zijn die 
kredieten met 6 miljoen euro te verhogen;

Or. en

Amendement 2
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt heel in het bijzonder dat 
de betalingen voor het ESF en alle 
structuurfondsen op een zodanig peil 
moeten worden gehouden dat de 
Commissie de toezeggingen die zij in het 
vorige begrotingsjaar heeft gedaan 
gestand kan doen, zodat de 
structuurfondsen volledig kunnen 
bijdragen tot het herstel van de Europese 
economie, overeenkomstig de conclusies 
van de Europese Raad van 28 en 29 juni 
2012;

Or. fr
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Amendement 3
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. stelt voor dat alle lidstaten die de 
jeugdwerkgelegenheid willen verbeteren
kunnen profiteren van het te herschikken 
bedrag van 22 miljard euro van het 
Europees Sociaal Fonds en dat dit niet 
voorbehouden is aan de acht lidstaten die 
de Europese Raad van 2012 heeft 
aangewezen;

5. stelt voor dat alle lidstaten die banen 
met arbeidsrechten scheppen en dus 
precaire arbeid bestrijden kunnen 
profiteren van het te herschikken bedrag 
van 22 miljard euro van het Europees 
Sociaal Fonds en dat dit niet voorbehouden 
is aan de acht lidstaten die de Europese
Raad van 2012 heeft aangewezen;

Or. pt

Amendement 4
Jean Lambert

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. herinnert eraan dat het Europees Fonds 
voor aanpassing aan de globalisering 
gericht is op het verbeteren van het 
opleidingsniveau en de inzetbaarheid van 
werknemers; verzoekt om een bedrag van 
meer dan 50 miljoen euro aan 
betalingskredieten op de begrotingslijn 
voor dit fonds;

6. herinnert eraan dat het Europees Fonds 
voor aanpassing aan de globalisering 
gericht is op het verbeteren van het 
opleidingsniveau en de inzetbaarheid van 
werknemers; herinnert aan zijn resolutie 
van 29 september 20111 over de over de 
toekomst van het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering, waarin 
het beklemtoont dat de nadruk in de 
toekomst moet liggen op duurzaam 
arbeidsmarktbeleid om de Europese 
doelstellingen te halen en nieuwe 
vaardigheden, ook in verband met nieuwe 
duurzame "groene" kwaliteitsbanen, te 
bevorderen; verzoekt om een bedrag van 
meer dan 50 miljoen euro aan 
betalingskredieten op de begrotingslijn 
voor dit fonds;
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________________________
1 P7_TA-PROV(2011)0431

Or. en

Amendement 5
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. stelt twee proefprojecten en een
voorbereidende actie voor om nieuwe 
impulsen te geven aan de sociale 
convergentie en cohesie, enerzijds door 
middel van een Europees sociaal keurmerk 
voor bedrijven, en anderzijds door middel 
van steun aan migranten en uitgezonden 
werknemers en aan daklozen in de Unie;

8. stelt drie proefprojecten en twee
voorbereidende acties voor om nieuwe 
impulsen te geven aan de sociale 
convergentie en cohesie, enerzijds door 
middel van een Europees sociaal keurmerk 
voor bedrijven, steun aan migranten en
uitgezonden werknemers en bevordering 
van het aandeelhouderschap van 
werknemers, en anderzijds door middel 
van steun aan daklozen in de Unie en de 
bevordering van een minimuminkomen in 
alle lidstaten van de Unie;

Or. fr

Amendement 6
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. wijst met klem op de behoefte aan 
nieuwe vastleggingskredieten voor de 
voorbereidende actie "Jeugd in beweging", 
teneinde de lidstaten aan te sporen deel te 
nemen aan de proeffase van dit in 2012 
gestarte project.

9. wijst met klem op de behoefte aan 
nieuwe vastleggingskredieten voor de 
voorbereidende actie "Jeugd in beweging", 
teneinde de lidstaten aan te sporen deel te 
nemen aan de proeffase van dit in 2012 
gestarte project en de Europese 
jeugdgarantie toe te passen, wat inhoudt 
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dat schoolverlaters binnen enkele 
maanden na de beëindiging van hun 
opleiding een baan krijgen, een 
beroepsopleiding kunnen volgen of verder 
kunnen studeren.

Or. fr
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