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

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

2012/2092(BUD)

21.8.2012

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 - 6

Förslag till yttrande
Philippe Boulland
(PE489.677v01-00)

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 – alla avsnitt
(2012/2092(BUD))



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

SV

AM_Com_NonLegOpinion



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

SV

Ändringsförslag 1
Jean Lambert

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet beklagar att 
åtagandebemyndigandena för Progress, 
gemenskapsprogrammet för sysselsättning 
och social solidaritet, minskat med 
5,3 miljoner euro jämfört med 
budgetplaneringen. Med hänsyn till 
efterfrågan skulle en ökning på 
6 miljoner euro ha varit mer lämplig.

2. Europaparlamentet beklagar att 
åtagandebemyndigandena för Progress, 
gemenskapsprogrammet för sysselsättning 
och social solidaritet, minskat med 
5,3 miljoner euro jämfört med 
budgetplaneringen. Med hänsyn till 
efterfrågan och den avgörande roll som 
detta program spelar för sysselsättningen 
och den sociala delaktigheten i 
Europeiska unionen skulle en ökning på 
6 miljoner euro ha varit mer lämplig.

Or. en

Ändringsförslag 2
Frédéric Daerden

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet framhåller i 
synnerhet vikten av att upprätthålla en 
tillräckligt hög betalningsnivå för 
Europeiska socialfonden och samtliga 
strukturfonder för att kommissionen ska 
kunna fullgöra sina åtaganden från 
föregående budgetår, och på så sätt se till 
att strukturfonderna deltar fullt ut i den 
europeiska ekonomins återhämtning, i 
enlighet med slutsatserna från 
Europeiska rådets möte den 28–
29 juni 2012. 

Or. fr
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Ändringsförslag 3
Inês Cristina Zuber

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet föreslår att de 
22 miljarder euro som ska omfördelas från 
Europeiska socialfonden ska kunna ges till 
alla medlemsstater som vill förbättra 
sysselsättningen för unga, och inte enbart 
vara förbehållna de åtta medlemsstater som 
utsågs av Europeiska rådet 2012.

5. Europaparlamentet föreslår att de 
22 miljarder euro som ska omfördelas från 
Europeiska socialfonden ska kunna ges till 
alla medlemsstater som skapar 
arbetstillfällen med tillhörande rättigheter 
som bidrar till att bekämpa osäkra 
anställningsförhållanden, och inte enbart 
vara förbehållna de åtta medlemsstater som 
utsågs av Europeiska rådet 2012.

Or. pt

Ändringsförslag 4
Jean Lambert

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet påminner om att 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter har till syfte att höja 
kompetensen bland arbetstagarna och 
förbättra deras möjligheter till anställning. 
Parlamentet begär att mer än 
50 miljoner euro i 
betalningsbemyndiganden ska tilldelas 
fondens budgetpost.

6. Europaparlamentet påminner om att 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter har till syfte att höja 
kompetensen bland arbetstagarna och 
förbättra deras möjligheter till anställning. 
Parlamentet påminner om sin resolution 
av den 29 september 20111 om hur 
Europeiska fonden för 
globaliseringseffekter ska fungera i 
framtiden, som betonar att man i 
framtiden bör fokusera på hållbara 
arbetsmarknadsstrategier för att försöka 
uppfylla unionens mål och främja nya 
kompetenser, inklusive i samband med 
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nya, hållbara, ”gröna” arbetstillfällen av 
hög kvalitet. Parlamentet begär att mer än 
50 miljoner euro i 
betalningsbemyndiganden ska tilldelas 
fondens budgetpost.

Or. en

Ändringsförslag 5
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet föreslår 
två pilotprojekt och en förberedande 
åtgärd för att stimulera den sociala 
konvergensen och sammanhållningen, å 
ena sidan genom en europeisk social 
märkning för företag och å andra sidan
genom stöd till migranter och 
utstationerade arbetstagare, liksom till 
hemlösa i unionen.

8. Europaparlamentet föreslår 
tre pilotprojekt och två förberedande 
åtgärder för att stimulera den sociala 
konvergensen och sammanhållningen, 
genom en europeisk social märkning för 
företag, stöd till migranter och 
utstationerade arbetstagare och främjande 
av anställdas aktieinnehav å ena sidan, 
liksom stöd till hemlösa i unionen och 
främjande av en minimilön i unionens 
alla medlemsstater å andra sidan.

Or. fr

Ändringsförslag 6
Frédéric Daerden

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att det 
behövs nya åtagandebemyndiganden för 
den förberedande åtgärden ”Unga på väg” 
för att uppmuntra medlemsstaterna att delta 
i pilotfasen av detta projekt som startade 
2012.

9. Europaparlamentet betonar att det 
behövs nya åtagandebemyndiganden för 
den förberedande åtgärden ”Unga på väg” 
för att uppmuntra medlemsstaterna att delta 
i pilotfasen av detta projekt som startade 
2012 och att genomföra EU-garantin för 
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ungdomar som ska garantera dem en 
anställning, en yrkesutbildning eller 
återupptagande av studier under de första 
månaderna efter att de avslutat sin 
skolgång.

Or. fr


