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12.12.2016 A8-0379/1 

Изменение  1 

Шабиер Бенито Силуага, Марина Албиол Гусман, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел 

Урбан Креспо, Естефания Торес Мартинес, Лола Санчес Калдентей, Костадинка 

Куневаот името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0379/2016 

Естебан Гонсалес Понс 

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana – 

автомобилна промишленост, подадено от Испания 

COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD) 

Предложение за решение 

Съображение Е a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Еа. като има предвид, че 

Регламент (ЕС) 2015/848 на 

Европейския парламент и на Съвета1a 

ще се прилага от 26 юни 2017 г.;  
 ______________ 

 1a  Регламент (ЕС) № 2015/848 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 20 май 2015 г. относно  

производствата по несъстоятелност 

(ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 19). 

Or. en 
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12.12.2016 A8-0379/2 

Изменение  2 

Шабиер Бенито Силуага, Марина Албиол Гусман, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел 

Урбан Креспо, Естефания Торес Мартинес, Лола Санчес Калдентей, Костадинка 

Кунева 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0379/2016 

Естебан Гонсалес Понс 

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana – 

автомобилна промишленост, подадено от Испания 

COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD) 

Предложение за решение 

Съображение Е б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Еб. като има предвид, че в 

препоръката си от 12 март 2014 г. 

Комисията предложи нов подход към 

фалита и несъстоятелността на 

предприятията; 

Or. en 
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12.12.2016 A8-0379/3 

Изменение  3 

Шабиер Бенито Силуага, Марина Албиол Гусман, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел 

Урбан Креспо, Естефания Торес Мартинес, Лола Санчес Калдентей, Костадинка 

Кунева, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0379/2016 

Естебан Гонсалес Понс 

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana – 

автомобилна промишленост, подадено от Испания 

COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD) 

Предложение за решение 

Съображение Е в (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Ев. като има предвид, че 

Директива 2008/94/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета1a засили 

правата на работниците и 

служителите в случай на 

неплатежоспособност на техния 

работодател и следва да има за цел да 

гарантира, inter alia, правата на 

работниците, изплащането на 

неизплатени заплати, а оттам и 

неизплатени обезщетения; 
 _____________________ 

 1a  Директива 2008/94/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 22 октомври 2008 г. относно 

закрилата на работниците и 

служителите в случай на 

неплатежоспособност на техния 

работодател (OВ L 283, 28.10.2008 г., 

стр. 36). 

Or. en 
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12.12.2016 A8-0379/4 

Изменение  4 

Шабиер Бенито Силуага, Марина Албиол Гусман, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел 

Урбан Креспо, Естефания Торес Мартинес, Лола Санчес Калдентей, Костадинка 

Кунева, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0379/2016 

Естебан Гонсалес Понс 

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana – 

автомобилна промишленост, подадено от Испания 

COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD) 

Предложение за решение 

Параграф 18 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 18а. призовава компетентните 

трудови органи да окажат надзор над 

дружеството, без да се засяга 

непосредственото отпускане на 

помощ за работниците, и да 

извършат последващи действия във 

връзка с текущите съдебни 

производства относно твърденията 

за лошо администриране на 

дружеството и други предполагаеми 

злоупотреби със средства; отправя 

искане по целесъобразност да бъдат 

извършени последващи действия, 

така че отговорните лица да могат 

да бъдат преследвани съдебно, да 

бъдат санкционирани и им бъде 

наредено да изплатят подходящо 

обезщетение; 

 

Or. en 
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12.12.2016 A8-0379/5 

Изменение  5 

Шабиер Бенито Силуага, Марина Албиол Гусман, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел 

Урбан Креспо, Естефания Торес Мартинес, Лола Санчес Калдентей, Костадинка 

Кунева 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0379/2016 

Естебан Гонсалес Понс 

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana – 

автомобилна промишленост, подадено от Испания 

COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD) 

Предложение за решение 

Параграф 18 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 18б. счита тези фондове за 

съществени и че в бъдеще 

дейностите, насърчавани от 

фондовете за приспособяване към 

глобализацията, следва да бъдат 

проектирани в съответствие със 

стратегиите за повторна 

индустриализация; отбелязва, че 

това би включвало мерки за подкрепа 

на работниците в ситуация на 

преструктуриране, породена от 

неустойчиво производство, с по-

голяма тежест на публичните 

инвестиции, които укрепват, 

обновяват, иновират и подобряват 

производствените сектори на 

засегнатите региони;  счита, че 

посредством изрична подкрепа за 

развитието на техники на 

производство, основани на 

възобновяеми енергии, или които 

насърчават кръговата икономика, 

може да се даде приемственост на 

работните места;  счита, че в 

средносрочен план тези фондове и 

действия следва да допринесат за 

промяната на производствения модел, 
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като гарантират бъдещето на 

производствените сектори; 

Or. en 

 

 


