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

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

2012/2092(BUD)

21.8.2012

AMENDAMENTELE
1 - 6

Proiect de aviz
Philippe Boulland
(PE489.677v01-00)

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013 - toate 
secțiunile
(2012/2092(BUD))



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

RO

AM_Com_NonLegOpinion



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

RO

Amendamentul 1
Jean Lambert

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. regretă că creditele de angajament din 
cadrul Progress au fost reduse cu 5,3 
milioane de euro față de programarea 
financiară și consideră că o creștere cu 6 
milioane de euro ar fi mai adecvată dacă se 
ține seama de cereri;

2. regretă că creditele de angajament din 
cadrul Progress au fost reduse cu 5,3 
milioane de euro față de programarea 
financiară; consideră că o creștere cu 6 
milioane de euro ar fi mai adecvată dacă se 
ține seama de cereri și că acest program 
are un rol esențial în domeniul ocupării 
forței de muncă și al integrării sociale în 
Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 2
Frédéric Daerden

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază în special necesitatea de a 
menține un nivel suficient al plăților 
pentru FSE și toate fondurile structurale, 
pentru a-i permite Comisiei să își onoreze 
angajamentele asumate în cursul 
exercițiului bugetar precedent și să 
fructifice din plin participarea fondurilor 
structurale la redresarea economiei 
europene, conform Concluziilor 
Consiliului European din 28 și 29 iunie 
2012;

Or. fr
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Amendamentul 3
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. propune ca 22 de miliarde de euro din 
Fondul social european să fie redistribuite 
astfel încât toate statele membre care 
doresc să își îmbunătățească situația 
privind locurile de muncă pentru tineri să
poată beneficia de ele și ca aceste fonduri 
să nu fie rezervate doar celor opt state 
membre desemnate de Consiliul European 
din 2012;

5. propune ca 22 de miliarde de euro din 
Fondul social european să fie redistribuite,
astfel încât să poată beneficia de ele toate 
statele membre care creează locuri de 
muncă cu drepturi ce pot combate 
precaritatea muncii, iar aceste fonduri să 
nu fie rezervate doar celor opt state 
membre desemnate de Consiliul European 
din 2012;

Or. pt

Amendamentul 4
Jean Lambert

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește că Fondul european de 
ajustare la globalizare vizează asigurarea 
calificării și a șanselor de angajare ale 
lucrătorilor; solicită credite de plată pentru 
linia sa bugetară în valoare de peste 50 de 
milioane de euro;

6. reamintește că Fondul european de 
ajustare la globalizare vizează asigurarea 
calificării și a șanselor de angajare ale 
lucrătorilor; reamintește că, în Rezoluția 
sa din 29 septembrie 2011 referitoare la 
viitorul Fondului european de ajustare la 
globalizare, a subliniat că este important 
ca, pe viitor, să se pună accentul pe 
sustenabilitatea politicilor în favoarea 
piețelor muncii pentru îndeplinirea 
obiectivelor europene și promovarea de 
noi competențe, în special a noilor locuri 
de muncă durabile, ecologice și de 
calitate; solicită credite de plată pentru 
linia sa bugetară în valoare de peste 50 de 
milioane de euro;
________________________
1 P7_TA-PROV(2011)0431.
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Amendamentul 5
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. propune două proiecte-pilot și o acțiune
pregătitoare pentru relansarea convergenței 
și coeziunii sociale, pe de o parte, prin 
intermediul unei mărci sociale europene 
pentru întreprinderi și, pe de altă parte, prin 
susținerea migranților și a lucrătorilor 
detașați, precum și a persoanelor fără 
adăpost din Uniune;

8. propune trei proiecte-pilot și două 
acțiuni pregătitoare pentru relansarea 
convergenței și coeziunii sociale, pe de o 
parte prin intermediul unei mărci sociale 
europene pentru întreprinderi, susținerea 
migranților și a lucrătorilor detașați și 
promovarea participării angajaților la 
capital, și, pe de altă parte, prin susținerea 
persoanelor fără adăpost din Uniune și 
promovarea unui venit minim în toate 
statele membre ale Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 6
Frédéric Daerden

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. subliniază nevoia de noi credite de 
angajament pentru acțiunea pregătitoare
„Tineretul în mișcare” în vederea 
încurajării statelor membre să participe la 
faza pilot a acestui proiect lansat în 2012.

9. subliniază nevoia de noi credite de 
angajament pentru acțiunea pregătitoare
„Tineretul în mișcare” pentru a încuraja 
statele membre să participe la faza pilot a 
acestui proiect lansat în 2012 și pentru a 
institui garanția europeană pentru tineri 
care le asigură un loc de muncă, o 
formare profesională sau reluarea 
studiilor la câteva luni de la terminarea 
studiilor.
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