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28.5.2018 A8-0172/2 

Pakeitimas 2 

Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (EGF/2018/000 

TA 2018 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba) 

COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 (Ba) prašo, kad jokiu būdu šios lėšos 

nebūtų naudojamos išeitinėms pašalpoms, 

išmokoms dėl įmonės uždarymų, jei tokių 

būtų, kompensuoti arba jokioms 

subsidijoms ar priedams, kurie atpigintų 

naują darbo sutartį. Šios lėšos turėtų būti 

naudojamos tik finansinei pagalbai ir 

mokymams pereinamuoju laikotarpiu, kol 

gaunamas naujas darbas, arba skirtos 

kurti naujiems kooperatinių įmonių 

projektams, kurie, jei įmanoma, būtų 

suderinti su naujomis investavimo 

strategijomis; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/3 

Pakeitimas 3 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (EGF/2018/000 

TA 2018 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba) 

COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

E konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

(E) kadangi Europos Parlamentas jau 

ne kartą yra pabrėžęs, jog reikia gerinti 

EGF, kaip Sąjungos paramos atleistiems 

darbuotojams priemonės, pridėtinę vertę, 

veiksmingumą ir didinti EGF paramos 

gavėjų įsidarbinimo galimybes; 

(E) kadangi Europos Parlamentas jau 

ne kartą yra pabrėžęs, jog reikia gerinti 

EGF, kaip Sąjungos paramos atleistiems 

darbuotojams priemonės, pridėtinę vertę, 

veiksmingumą ir didinti EGF paramos 

gavėjų įsidarbinimo galimybes; tai apima 

atleidžiamų darbuotojų profesinį 

mokymą, priemones karjeros 

perspektyvoms gerinti, profesinio ir 

asmeninio gyvenimo pusiausvyrai ir jų 

išlaikomų asmenų priežiūrai skatinti, taip 

pat verslumo, pasitelkiant atleistų 

darbuotojų valdomas įmones, skatinimą; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/4 

Pakeitimas 4 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (EGF/2018/000 

TA 2018 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba) 

COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 3a. prašo, kad Komisija ne tik teiktų 

informaciją ir suteiktų galimybes 

pasinaudoti EGF, skirtų išteklių vertinti ir 

stebėti, kaip naudojamos šios lėšos, ir 

užtikrinti, kad rezultatai būtų optimalūs ir 

atitiktų darbuotojams ir užimtumui 

palankius tikslus; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/5 

Pakeitimas 5 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (EGF/2018/000 

TA 2018 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba) 

COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 3b.  apgailestauja, kad po ilgo EGF 

įgyvendinimo laikotarpio dar nėra 

papildomų priemonių, skirtų pramonės 

darbo vietų perkėlimui ir 

restruktūrizavimui išvengti; atkreipia 

dėmesį į tai, kad EGF savaime nėra 

nepakankamas norint spręsti šią rimtą 

Europos ekonomikos problemą; ragina 

parengti naują pramonės ir investicijų 

Europoje strategiją siekiant išsaugoti 

užimtumą ir užtikrinti didesnį jo 

stabilumą ir kvalifikuotumą; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/6 

Pakeitimas 6 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (EGF/2018/000 

TA 2018 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba) 

COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 9a. ragina sukurti įmonių, kurioms 

reikalingas EGF įsikišimas, ekonominės 

veiklos rezultatų stebėsenos modelį; 

ataskaitos išreikštų visuomenės 

nepritarimą, kai šios įmonės vykdytų 

perkėlimo operacijas, kurių metu atleistų 

darbuotojus vienur, kad sukurtų darbo 

vietas kitur, nors visoje vertės grandinėje 

jos gauna veiklos pelną; pagalba 

darbuotojams šiuo atveju neturi būti 

sustabdoma, tačiau, kita vertus, ši 

ataskaita galėtų būti panaudota prieš 

darbdavius ir susijusias įmones, siekiant 

atmesti bet kokias papildomas sutartis su 

Sąjungos institucijomis; 

Or. es 

 

 

 


