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Predlog spremembe 1
Jean Lambert

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. obžaluje, da so se sredstva za prevzem 
obveznosti za program Progress zmanjšala 
za 5,3 milijonov evrov v primerjavi s 
finančnim programom; glede na zahtevke 
bi bilo ustreznejše povečanje za 6 
milijonov evrov;

2. obžaluje, da so se sredstva za prevzem 
obveznosti za program Progress zmanjšala 
za 5,3 milijonov evrov v primerjavi s 
finančnim programom; meni, da bi bilo 
glede na zahtevke ustreznejše povečanje za 
6 milijonov evrov, in da ta program igra 
ključno vlogo na področju zaposlovanja in 
socialnega vključevanja v Evropski uniji;

Or. en

Predlog spremembe 2
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 4a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. prav posebno poudarja potrebo po 
ohranitvi zadostne ravni plačil za 
Evropski socialni sklad in vse strukturne 
sklade, da bi Komisiji omogočili 
spoštovanje zavez, ki jih je sprejela med 
prejšnjim proračunskim letom, in da bi 
tako strukturni skladi v celoti sodelovali 
pri oživitvi evropskega gospodarstva v 
skladu s sklepi Evropskega sveta z dne 28. 
in 29. junija 2012;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Inês Cristina Zuber
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. predlaga, naj 22 milijard evrov iz 
Evropskega socialnega sklada, ki jih je 
treba prerazporediti, koristi vsem tistim 
državam članicam, ki želijo izboljšati 
zaposlovanje mladih, ne pa, da bi jih 
prejelo le osem držav članic, ki jih je 
določil Evropski svet leta 2012;

5. predlaga, naj 22 milijard evrov iz 
Evropskega socialnega sklada, ki jih je 
treba prerazporediti, koristi vsem tistim 
državam članicam, ki ustvarjajo delovna 
mesta s pravicami, in se spopadajo z 
negotovimi delovnimi mesti, ne pa, da bi 
jih prejelo le osem držav članic, ki jih je 
določil Evropski svet leta 2012;

Or. pt

Predlog spremembe 4
Jean Lambert

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja, da je namen Evropskega 
sklada za prilagoditev globalizaciji 
usposobljenost in zaposljivost delavcev; 
poziva, naj se v proračunsko vrstico sklada 
vnesejo odobritve plačil v znesku nad 50 
milijonov evrov;

6. opozarja, da je namen Evropskega 
sklada za prilagoditev globalizaciji 
usposobljenost in zaposljivost delavcev; 
opozarja na svojo resolucijo z dne 29. 
septembra 20111 o prihodnosti 
Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji, kjer poudarja, da je treba v 
prihodnje v ospredje postaviti trajnostne 
politike za trge dela, da se tako izvajajo 
evropski cilji in spodbujajo nove 
spretnosti, zlasti nova, trajnostna, 
ekološka in kakovostna delovna mesta; 
poziva, naj se v proračunsko vrstico sklada 
vnesejo odobritve plačil v znesku nad 50 
milijonov evrov;
________________________
1 P7_TA-PROV(2011)0431

Or. en
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Predlog spremembe 5
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. predlaga dva pilotna projekta in 
pripravljalni ukrep za ponovno spodbudo 
socialni konvergenci in koheziji, na eni 
strani s posebno evropsko socialno oznako 
za podjetja in na drugi strani s 
podpiranjem migrantov in napotenih 
delavcev, pa tudi brezdomcev v Uniji;

8. predlaga tri pilotne projekte in dva
pripravljalna ukrepa za ponovno 
spodbudo socialni konvergenci in koheziji, 
s posebno evropsko socialno oznako za 
podjetja in s podpiranjem migrantov in 
napotenih delavcev, ter na eni strani s 
spodbujanjem udeležbe zaposlenih v 
lastništvu kot tudi s podporo brezdomcev 
v Uniji ter na drugi strani s spodbujanjem 
minimalne plače v vseh državah članicah 
Unije;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja potrebo po novih sredstvih za 
prevzem obveznosti za pripravljalni ukrep 
„mladi v gibanju“, da bi države članice 
spodbudili k udeležbi v pilotni fazi tega 
projekta, ki je stekel leta 2012.

9. poudarja potrebo po novih sredstvih za 
prevzem obveznosti za pripravljalni ukrep 
„mladi v gibanju“, da bi države članice 
spodbudili k udeležbi v pilotni fazi tega 
projekta, ki je stekel leta 2012, in bi začeli 
izvajati evropsko jamstvo za mlade ter jim 
zagotovili delovno mesto, strokovno 
usposabljanje ali vrnitev k študiju v 
mesecih, ki sledijo koncu njihovega 
šolanja.

Or. fr
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