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Ändringsförslag 1
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Europeiska unionen har inrättat 
lagstiftningsinstrument och 
budgetinstrument för att ge 
kompletterande stöd till arbetstagare som 
blivit arbetslösa till följd av de 
genomgripande strukturförändringar som 
skett inom världshandeln och för att 
underlätta deras återinträde på 
arbetsmarknaden.

A. Europeiska unionen har inrättat 
lagstiftningsinstrument och 
budgetinstrument för att ge ytterligare stöd 
till arbetstagare som blivit arbetslösa till 
följd av genomgripande 
strukturförändringar som skett inom 
världshandeln och för att underlätta deras 
återinträde på arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 2
Rolandas Paksas

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet erinrar om 
institutionernas åtagande att garantera ett 
smidigt och snabbt förfarande för 
antagandet av beslut om utnyttjande av 
fonden, i syfte att tillhandahålla ett 
tidsbegränsat och individuellt stöd av 
engångskaraktär för att hjälpa arbetstagare 
som har blivit uppsagda till följd av 
globaliseringen och den finansiella och 
ekonomiska krisen. Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter kan 
spela en viktig roll för att återintegrera 
uppsagda arbetstagare på arbetsmarknaden.

2. Europaparlamentet erinrar om 
institutionernas åtagande att garantera ett 
smidigt och snabbt förfarande för 
antagandet av beslut om utnyttjande av 
fonden, i syfte att tillhandahålla ett 
tidsbegränsat och individuellt stöd av 
engångskaraktär för att hjälpa arbetstagare 
som har blivit uppsagda till följd av 
globaliseringen och den finansiella och 
ekonomiska krisen. Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter kan 
spela en viktig roll för att återintegrera 
uppsagda arbetstagare på arbetsmarknaden, 
särskilt de mest sårbara och minst 
kvalificerade arbetstagarna.

Or. lt
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Ändringsförslag 3
Rolandas Paksas

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar att det i 
enlighet med artikel 6 i förordningen om 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter bör säkerställas att 
fonden stöder återinträdet på 
arbetsmarknaden av enskilda arbetstagare 
som blivit uppsagda. Parlamentet betonar 
vidare att åtgärder som finansierats 
genom fonden bör leda till långsiktig 
sysselsättning. Parlamentet erinrar om att 
stödet från fonden varken får ersätta 
åtgärder som åligger företagen enligt 
nationell lagstiftning eller kollektivavtal, 
eller åtgärder för omstrukturering av 
företag eller sektorer.

3. Europaparlamentet betonar att det i 
enlighet med artikel 6 i förordningen om 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter bör säkerställas att 
fonden stöder återinträdet på 
arbetsmarknaden av enskilda arbetstagare 
som blivit uppsagda. Parlamentet betonar 
vidare att fonden endast får medfinansiera 
aktiva arbetsmarknadsåtgärder som leder
till långsiktig sysselsättning. Parlamentet 
erinrar om att stödet från fonden varken får 
ersätta åtgärder som åligger företagen 
enligt nationell lagstiftning eller 
kollektivavtal, eller åtgärder för 
omstrukturering av företag eller sektorer.

Or. lt

Ändringsförslag 4
Rolandas Paksas

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar att den 
information som presenterats om det 
samordnade paketet med individanpassade 
tjänster som ska finansieras via fonden 
innehåller uppgifter om hur dessa tjänster 
kompletterar de åtgärder som finansieras 
genom strukturfonderna. Parlamentet 
upprepar sin begäran till kommissionen om 
att en jämförande analys av dessa uppgifter 
även ska presenteras i dess årsrapporter.

4. Europaparlamentet noterar att den 
information som presenterats om det 
samordnade paketet med individanpassade 
tjänster som ska finansieras via fonden 
innehåller uppgifter om hur dessa tjänster 
samordnar och kompletterar de åtgärder 
som finansieras genom strukturfonderna. 
Parlamentet upprepar sin begäran till 
kommissionen om att en jämförande analys 
av dessa uppgifter även ska presenteras i 
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dess årsrapporter.

Or. lt

Ändringsförslag 5
Rolandas Paksas

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar det 
faktum att budgeten för 2011, efter att 
parlamentet begärt detta upprepade gånger, 
för första gången fastställer 
betalningsbemyndiganden på 
47 608 950 euro för budgetpost 04 05 01 
som avser Europeiska fonden för justering 
för globaliseringseffekter. Parlamentet 
påminner om att fonden skapades som ett 
separat särskilt instrument med egna mål 
och tidsfrister och därför förtjänar ett eget 
anslag, som innebär att man undviker 
överföringar från andra budgetposter, något 
som inträffade tidigare och som kunde 
inverka negativt på uppfyllandet av de 
olika målen.

5. Europaparlamentet välkomnar det 
faktum att budgeten för 2011, efter att 
parlamentet begärt detta upprepade gånger, 
för första gången fastställer 
betalningsbemyndiganden på 
47 608 950 euro för budgetpost 04 05 01 
som avser Europeiska fonden för justering 
för globaliseringseffekter. Parlamentet 
påminner om att fonden skapades som ett 
separat särskilt instrument med egna mål 
och tidsfrister och därför förtjänar ett eget 
anslag, som innebär att man undviker 
överföringar från andra budgetposter, något 
som inträffade tidigare och som kunde 
inverka negativt på uppfyllandet av de 
olika målen. Europaparlamentet betonar 
att utnyttjandet av fonden i 
åtagandebemyndiganden inte får riskera 
finansieringen av 
Europeiska socialfonden.

Or. lt

Ändringsförslag 6
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar den 6. Europaparlamentet noterar den 
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planerade förstärkningen av budgetposten 
för Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter 04 05 01 med 
50 000 000 euro genom ändringsbudget 
nr 2/2011, som kommer att användas för 
att täcka det belopp som behövs för denna 
ansökan.

planerade förstärkningen av budgetposten 
för Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter 04 05 01 med
50 000 000 euro genom ändringsbudget 
nr 2/2011, som kommer att användas för 
att täcka det belopp som behövs för denna 
ansökan.

Or. en

Ändringsförslag 7
Rolandas Paksas

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet betonar att 
medlemsstaterna måste se till att 
nödvändiga mekanismer finns på plats för 
att undvika dubbelfinansiering inom 
ramen för EU:s finansiella instrument, i 
enlighet med artikel 6.5 i förordning (EG) 
nr 1927/2006.

Or. lt


