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σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής 
στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας 
της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 
και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση (αίτηση EGF/2011/003 DE/ αυτοκινητοβιομηχανίας Arnsberg και 
Düsseldorf από τη Γερμανία)
(COM(2011)0447 – C7-0209/2011 – 2011/2163(BUD))
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Τροπολογία 1
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy,

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει θεσπίσει τα κατάλληλα
νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για 
να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους 
εργαζομένους που πλήττονται από τις 
συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών 
αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου 
εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και 
δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει 
πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους 
που απολύονται λόγω των διαρθρωτικών 
αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου 
εμπορίου και να τους βοηθήσει να 
επανενταχθούν στην αγορά εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 2
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy,

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 6

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
προβλεπόμενη ενίσχυση της θέσης 
04 05 01 του προϋπολογισμού του ΕΤΠ με 
50.000.000 ευρώ μέσω του διορθωτικού 
προϋπολογισμού 2/2011, η οποία θα 
χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του ποσού 
που χρειάζεται στη συγκεκριμένη 
περίπτωση·

6. σημειώνει την προβλεπόμενη ενίσχυση 
της θέσης 04 05 01 του προϋπολογισμού 
κατά 50 000 000 ευρώ μέσω του 
διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 
2/2011, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την 
κάλυψη του ποσού που χρειάζεται για την 
παρούσα αίτηση·
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