
AM\910926PL.doc PE494.650v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

2012/2092(BUD)

21.8.2012

POPRAWKI
1 - 6

Projekt opinii
Philippe Boulland
(PE489.677v01-00)

w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 –
wszystkie sekcje
(2012/2092(BUD))



PE494.650v01-00 2/6 AM\910926PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\910926PL.doc 3/6 PE494.650v01-00

PL

Poprawka 1
Jean Lambert

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ubolewa, że środki na zobowiązania dla 
programu PROGRESS obniżono o 5,3 mln 
EUR w stosunku do programowania 
finansowego; właściwsze byłoby 
podwyższenie poziomu środków o 6 mln 
EUR biorąc pod uwagę poziom 
zapotrzebowania;

2. ubolewa, że środki na zobowiązania dla 
programu PROGRESS obniżono o 5,3 mln 
EUR w stosunku do programowania 
finansowego; uważa, że właściwsze byłoby 
podwyższenie poziomu środków o 6 mln 
EUR, biorąc pod uwagę poziom 
zapotrzebowania, oraz że program ten 
odgrywa kluczową rolę w dziedzinie 
zatrudnienia i włączenia społecznego w 
Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 2
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla w szczególności konieczność 
utrzymania odpowiedniego poziomu 
płatności dla EFS i wszystkich funduszy 
strukturalnych, aby umożliwić Komisji 
wywiązanie się z zobowiązań podjętych w 
poprzednim roku budżetowym, a co za tym 
idzie, aby fundusze strukturalne w pełni 
wspomagały ożywienie gospodarcze w 
Europie, zgodnie z konkluzjami Rady 
Europejskiej z dni 28-29 czerwca 2012 r.;

Or. fr



PE494.650v01-00 4/6 AM\910926PL.doc

PL

Poprawka 3
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. proponuje, by wszystkie państwa 
członkowskie pragnące poprawić kwestię
zatrudnienia ludzi młodych mogły 
skorzystać z kwoty 22 mld EUR z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
przewidzianej do przesunięcia i aby kwota 
ta nie była wyłącznie zarezerwowana dla 
ośmiu państw członkowskich 
wyznaczonych przez Radę Europejską w 
2012 r.;

5. proponuje, by wszystkie państwa 
członkowskie tworzące miejsca pracy z 
zagwarantowanymi prawami 
pracowniczymi, które mają przeciwdziałać 
niestabilności zatrudnienia, mogły 
skorzystać z kwoty 22 mld EUR z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
przewidzianej do przesunięcia i aby kwota 
ta nie była wyłącznie zarezerwowana dla 
ośmiu państw członkowskich 
wyznaczonych przez Radę Europejską w 
2012 r.;

Or. pt

Poprawka 4
Jean Lambert

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina, że celem Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
jest podnoszenie kwalifikacji i zwiększanie 
szans pracowników na rynku pracy;
domaga się, aby kwota środków na 
płatności w tej pozycji budżetowej 
przewyższała 50 mln EUR;

6. przypomina, że celem Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
jest podnoszenie kwalifikacji i zwiększanie 
szans pracowników na rynku pracy;
przypomina swoją rezolucję z dnia 29 
września 2011 r. 1 w sprawie przyszłości 
Europejskiego Funduszu Dostosowania 
do Globalizacji, w której podkreśla, że w 
przyszłości należy się skoncentrować na 
zrównoważonych strategiach politycznych 
na rzecz rynku pracy w celu realizacji 
celów UE i propagowania nowych 
umiejętności, w tym w odniesieniu do 
nowych, trwałych i ekologicznych miejsc 
pracy o wysokiej jakości; domaga się, aby 
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kwota środków na płatności w tej pozycji 
budżetowej przewyższała 50 mln EUR;

________________________
P7_TA-PROV(2011)0431

Or. en

Poprawka 5
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. proponuje realizację dwóch projektów 
pilotażowych oraz jednego działania 
przygotowawczego w celu ożywienia 
konwergencji i spójności socjalnej dzięki 
europejskiej etykiecie socjalnej dla 
przedsiębiorstw oraz wsparciu migrantów i 
pracowników delegowanych, a także 
bezdomnych w Unii;

8. proponuje realizację trzech projektów 
pilotażowych oraz dwóch działań 
przygotowawczych w celu ożywienia 
konwergencji i spójności socjalnej dzięki 
europejskiej etykiecie socjalnej dla 
przedsiębiorstw, wsparciu migrantów i 
pracowników delegowanych oraz 
promowaniu akcjonariatu pracowniczego 
z jednej strony, a także wsparciu
bezdomnych w Unii oraz promowaniu 
dochodów minimalnych we wszystkich 
państwach członkowskich Unii 
Europejskiej z drugiej strony;

Or. fr

Poprawka 6
Frédéric Daerden

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla potrzebę nowych środków na 
zobowiązania w ramach działania 
przygotowawczego „Mobilna młodzież”, 

9. podkreśla potrzebę nowych środków na 
zobowiązania w ramach działania 
przygotowawczego „Mobilna młodzież”, 
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aby zachęcić państwa członkowskie do 
uczestnictwa a fazie pilotażowej tego 
projektu, który został uruchomiony w 2012 
r.

aby zachęcić państwa członkowskie do 
uczestnictwa w fazie pilotażowej tego 
projektu, który został uruchomiony w 2012 
r., oraz do wprowadzenia europejskiej 
gwarancji dla młodzieży zapewniającej jej 
zatrudnienie, szkolenie zawodowe lub 
powrót na studia w ciągu następnych 
kilku miesięcy po ukończeniu nauki;

Or. fr


