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Módosítás 1
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az Alap nem akadályozhatja a 
tagállamokat abban, hogy gazdaságuk és 
munkaerőpiacuk átalakítását célzó 
strukturális politikákat valósítsanak meg, 
sem pedig a vállalatokat abban, hogy 
termékeiket, gyártási eljárásaikat és 
személyzeti politikáikat a fenntartható 
gazdaság igényeihez igazítsák; mivel az 
Alapnak ehelyett inkább ösztönöznie kell 
a fentieket és hozzá kell járulnia azok 
végrehajtásához;

Or. en

Módosítás 2
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap a támogatásra való 
pályázást nem köti meghatározott aktív 
munkaerőpiaci rendelkezések 
meghozatalához, hanem azt írja elő a 
tagállamok számára, hogy személyre 
szabott szolgáltatásokból álló, a 
munkavállalóknak a munkaerőpiacra 
történő visszaintegrálását célzó 
összehangolt csomagot léptessenek életbe 
az Alapról szóló rendelet[1] 3. cikke 
értelmében, amely teljes mértékben 
megőrzi a tagállamok azzal kapcsolatos 
mozgásterét, hogy az elbocsátott 
munkavállalókra irányuló intézkedéseket 
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az egyes pályázatok szerinti helyi és 
egyéni igényekre szabják,
([1] A 2009. június 18-i 546/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
módosított, az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 
2006. december 20-i 1927/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet.)

Or. en

Módosítás 3
Pervenche Berès

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet, hogy a szociális és 
foglalkoztatás politikák nemzeti hatáskörbe 
tartoznak, koordinálásuk nyílt koordinációs 
módszerrel történik valamennyi lehetséges 
együttműködési forma felhasználásával az 
Unió globalizáció keretében történő pozitív 
irányú fejlődésének biztosítása érdekében, 
valamint a szociális és szakmai integráció 
kihívásának kezelése céljából a 
tagállamokban; szintén emlékeztet, hogy az 
Európai Globalizációs Kiigazítási Alap e 
célkitűzés támogatására és a dolgozóknak 
tömeges elbocsátások esetén nyújtandó 
segítség érdekében létrehozott eszköz;

1. emlékeztet, hogy a szociális és 
foglalkoztatás politikák nemzeti hatáskörbe 
tartoznak, koordinálásuk nyílt koordinációs 
módszerrel történik valamennyi lehetséges 
együttműködési forma felhasználásával az 
Unió globalizáció keretében történő pozitív 
irányú fejlődésének biztosítása érdekében, 
valamint a szociális és szakmai integráció 
kihívásának kezelése céljából a 
tagállamokban; sajnálatát fejezi ki a 
szociális politikák és más, a 
versenyképességet célzó integrált politikák 
között tapasztalható egyensúlyhiány miatt, 
és ezért kéri a szociálpolitikai eszközök 
súlyának növelését; szintén emlékeztet, 
hogy az Európai Globalizációs Kiigazítási 
Alap e célkitűzés támogatására és a 
dolgozóknak tömeges elbocsátások esetén 
nyújtandó segítség érdekében létrehozott 
eszköz;

Or. fr
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Módosítás 4
Ria Oomen-Ruijten

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet, hogy a szociális és 
foglalkoztatás politikák nemzeti hatáskörbe 
tartoznak, koordinálásuk nyílt koordinációs 
módszerrel történik valamennyi lehetséges 
együttműködési forma felhasználásával az 
Unió globalizáció keretében történő pozitív 
irányú fejlődésének biztosítása érdekében, 
valamint a szociális és szakmai integráció 
kihívásának kezelése céljából a 
tagállamokban; szintén emlékeztet, hogy az 
Európai Globalizációs Kiigazítási Alap e 
célkitűzés támogatására és a dolgozóknak 
tömeges elbocsátások esetén nyújtandó 
segítség érdekében létrehozott eszköz;

1. emlékeztet, hogy a szociális és 
foglalkoztatás politikák nemzeti hatáskörbe 
tartoznak, koordinálásuk nyílt koordinációs 
módszerrel történik valamennyi lehetséges 
együttműködési forma felhasználásával az 
Unió globalizáció keretében történő pozitív 
irányú fejlődésének biztosítása érdekében, 
valamint a szociális és szakmai integráció 
kihívásának kezelése céljából a 
tagállamokban és a tagállamok között;
szintén emlékeztet, hogy az Európai 
Globalizációs Kiigazítási Alap e célkitűzés 
támogatására és a dolgozóknak tömeges 
elbocsátások esetén nyújtandó segítség 
érdekében létrehozott eszköz;

Or. nl

Módosítás 5
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy legalább a következő 
pénzügyi kerettől számítva rendeljenek 
kifizetési előirányzatokat az Alap 
költségvetési sorához a felhasználásának 
egyszerűsítése és az ügykezelési idő 
felgyorsítása érdekében, hogy 
hatékonyabban szolgálhassa az 
elbocsátott munkavállalók érdekeit és az 
eljárások is rendesebb lefolyását;

2. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy
tegyen javaslatot az Alapról szóló rendelet 
módosítására, a pályázati eljárás lehető 
legnagyobb mértékű, rövid időn belül 
történő felgyorsítása érdekében, 
törekedjen az arra vonatkozó célkitűzés 
elérésére, hogy a forrásokat az elbocsátást 
követő 6 hónapon belüli rendelkezésre 
bocsássák, többek között annak a 
lehetőségnek a megvizsgálásával, hogy a 
pályázati eljárás ne csak az elbocsátás 
megvalósulásakor kezdődjön, hanem már 
annak bejelentése időpontjában, továbbá 
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az Európai Bizottság döntéshozatalának 
lehető leghatékonyabbá tételével, valamint 
kéri az eljárások szabványosítását; 
felszólítja továbbá az Európai Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki ötleteket a következő 
pénzügyi kerettel kapcsolatban egyrészről 
a tagállamokkal való, a fenntartható 
gazdaság és munkaerőpiac irányába 
mutató alapvető és jövőorientált 
változások megkönnyítését célzó 
együttműködéssel, másrészről pedig a 
gazdaságot ért váratlan megrázkódtatások 
miatt elbocsátott munkavállalóknak 
nyújtott gyors és rugalmas támogatás 
megkönnyítésével kapcsolatos 
célkitűzések elérése érdekében;

Or. en

Módosítás 6
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy legalább a következő 
pénzügyi kerettől számítva rendeljenek 
kifizetési előirányzatokat az Alap 
költségvetési sorához a felhasználásának 
egyszerűsítése és az ügykezelési idő 
felgyorsítása érdekében, hogy 
hatékonyabban szolgálhassa az elbocsátott 
munkavállalók érdekeit és az eljárások is 
rendesebb lefolyását;

2. kéri, hogy legalább a következő 
pénzügyi kerettől számítva rendeljenek 
kifizetési előirányzatokat az Alap 
költségvetési sorához a felhasználásának 
egyszerűsítése és az ügykezelési idő 
felgyorsítása érdekében, hogy 
hatékonyabban szolgálhassa az elbocsátott 
munkavállalók érdekeit és az eljárások is 
rendesebb lefolyását; hangsúlyozza, hogy 
a társfinanszírozás nemzeti részét a 
számos tagállamot érintő nehézségek 
miatt csökkenteni kell, az Alapnak 
nyújtott közösségi finanszírozásnak a 
támogatott intézkedések költségei 90%-ára 
való növelésével;

Or. pt
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Módosítás 7
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy legalább a következő 
pénzügyi kerettől számítva rendeljenek 
kifizetési előirányzatokat az Alap 
költségvetési sorához a felhasználásának 
egyszerűsítése és az ügykezelési idő 
felgyorsítása érdekében, hogy 
hatékonyabban szolgálhassa az elbocsátott 
munkavállalók érdekeit és az eljárások is 
rendesebb lefolyását;

2. kéri, hogy rendeljenek kifizetési 
előirányzatokat az Alap költségvetési 
sorához a felhasználásának egyszerűsítése 
és az ügykezelési idő felgyorsítása 
érdekében, hogy hatékonyabban 
szolgálhassa az elbocsátott munkavállalók 
érdekeit és az eljárások is rendesebb 
lefolyását;

Or. de

Módosítás 8
Ria Oomen-Ruijten

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy legalább a következő 
pénzügyi kerettől számítva rendeljenek 
kifizetési előirányzatokat az Alap 
költségvetési sorához a felhasználásának 
egyszerűsítése és az ügykezelési idő 
felgyorsítása érdekében, hogy 
hatékonyabban szolgálhassa az elbocsátott 
munkavállalók érdekeit és az eljárások is 
rendesebb lefolyását;

2. a jelenlegi gazdasági helyzet fényében
kéri, hogy legalább a következő pénzügyi 
kerettől számítva rendeljenek kifizetési 
előirányzatokat az Alap költségvetési 
sorához a felhasználásának egyszerűsítése 
és az ügykezelési idő felgyorsítása 
érdekében, hogy hatékonyabban 
szolgálhassa az elbocsátott munkavállalók 
érdekeit és az eljárások is rendesebb 
lefolyását;

Or. nl

Módosítás 9
Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Proinsias De Rossa

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékezteti a tagállamokat annak 
fontosságára, hogy az Alapból származó 
támogatásra vonatkozó kérelmük 
benyújtásával párhuzamosan tegyenek 
azonnali munkaerő-piaci intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 10
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2b. felszólítja az Európai Bizottságot, 
hogy az odaítélt források teljes 
felhasználásának megkönnyítése és az 
elbocsátott munkavállalók 
visszailleszkedésének lehetővé tétele 
érdekében a támogatás felhasználására 
rendelkezésre álló időszakot a pályázat 
benyújtásától számított 24 hónapról 
növelje a jóváhagyást követő 36 hónapra;

Or. en

Módosítás 11
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Marian Harkin, Marije Cornelissen, 
Proinsias De Rossa

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
kérelmek előkészítésének kezdetétől fogva 
vonják be a szociális partnereket;

3. emlékezteti a tagállamokat, hogy
kötelességük egyrészről a szociális 
partnerek bevonása a kérelmek 
előkészítésének kezdetétől az Alapról szóló 
rendelet 5. cikkének értelmében, 
másrészről pedig az e rendelet 9. cikkének 
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való megfelelés, amely előírja a
tagállamok számára, hogy nyújtsanak 
tájékoztatást a finanszírozott 
intézkedésekről és tegyék közzé azokat, 
valamint hogy ezeket az információkat az 
érintett munkavállalókhoz, a regionális 
hatóságokhoz és a szociális partnerekhez 
is juttassák el, valamint hogy 
szabványosítsák az eljárásokat;

Or. en

Módosítás 12
Pervenche Berès

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
kérelmek előkészítésének kezdetétől fogva 
vonják be a szociális partnereket;

3. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
kérelmek előkészítésének kezdetétől fogva 
vonják be a szociális partnereket, továbbá 
biztosítsák az üzemi tanácsok bevonását 
még a programok megkezdése előtt, 
annak garantálása érdekében, hogy a 
szociális partnerek valódi segítséget 
nyújthassanak olyan átalakítási tervek 
kidolgozásában, amelyek nem a 
vállalatok, hanem a munkavállalók 
érdekeit szolgálják;

Or. fr

Módosítás 13
Rovana Plumb

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
kérelmek előkészítésének kezdetétől fogva 
vonják be a szociális partnereket;

3. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
kérelmek előkészítésének kezdetétől fogva 
vonják be a szociális partnereket és 
mozdítsák elő a szociális partnerekkel és a 



PE442.967v01-00 10/31 AM\819648HU.doc

HU

vállalkozókkal folytatott társadalmi 
párbeszédet;

Or. en

Módosítás 14
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Marian Harkin, Marije Cornelissen, 
Proinsias De Rossa

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. üdvözli a Tanácsnak az új 
munkahelyekhez szükséges új 
készségekkel kapcsolatos következtetéseit 
és hangsúlyozza, hogy az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap 
kiegészítő finanszírozást nyújt a 
tagállamok számára az elbocsátott 
munkavállalók jövőorientált munkahelyek 
betöltését és mobilitásjavítást célzó 
képzéséhez;

Or. en

Módosítás 15
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3b. sürgeti a Bizottságot a munkavállalók 
tájékoztatásáról és a velük folytatott 
konzultációról szóló 2002/14/EK irányelv, 
valamint az Európai Üzemi Tanácsról 
szóló 94/45/EK irányelv pontos 
alkalmazására annak érdekében, hogy a 
szociális partnerek számára minden 
eszköz rendelkezésre álljon a javasolt 
elbocsátási vagy átszervezési tervek 
elemzéséhez még azok bejelentése előtt, 
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lehetővé téve számukra, hogy teljes 
mértékben betöltsék szerepüket az Alapból 
származó támogatásra vonatkozó 
kérelmek előkészítésében; 

Or. fr

Módosítás 16
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3c. feszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
az Alapról szóló rendeletbe foglalja bele 
azt a tagállamokra vonatkozó 
kötelezettséget, amelynek értelmében 
támogatniuk kell a munkavállalói 
szervezetek részvételét az Alapból 
származó hozzájárulások 
felhasználásának ideje alatt; felszólítja az 
Európai Bizottságot, hogy szervezze meg a 
munkavállalóknak az Alap által nyújtott 
támogatások felhasználásába történő 
bevonásával kapcsolatos tapasztalatok és 
helyes gyakorlatok cseréjét annak 
érdekében, hogy a meglévő és új ügyekben 
érintett munkavállalók kiaknázhassák a 
korábban felgyülemlett tapasztalatokat;

Or. en

Módosítás 17
Thomas Händel

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3d. felszólítja a Bizottságot, hogy 
haladéktalanul terjesszen be javaslatot, 
amely előírja a munkahelyeket leépítő, és 
az előző jelentési időszakokban nyereséget 
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elkönyvelő vállalkozások számára, hogy 
arányos mértékben járuljanak hozzá a 
vállalatáthelyezések és az elbocsátások 
társadalmi költségeihez, valamint az 
EGAA újrafinanszírozásának 
biztosításához;

Or. de

Módosítás 18
Thomas Händel

Véleménytervezet
3 e bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3e. felszólítja a Bizottságot, hogy az 
EGAA-t középtávon helyettesítse egy 
szerkezetátalakítási alappal, amelyet egy, 
az egész Unióra kiterjedő áthelyezési 
adóból finanszíroznak, és amely a 
vállalkozásokat az általuk teremtett tartós 
új munkahelyek számával arányos 
mértékben támogatja;

Or. de

Módosítás 19
Thomas Händel

Véleménytervezet
3 f bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3f. felszólítja a Bizottságot, hogy vezessen 
be olyan kritériumokat, amelyek az 
EGAA-n keresztül történő támogatást 
elsődlegesen a foglalkoztatást biztosító és 
munkahelyteremtő szerkezetátalakító 
intézkedésekhez, valamint az érintett régió 
ökológiailag fenntartható és szociális 
szempontból kiegyensúlyozott fejlődéséhez 
köti;
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Or. de

Módosítás 20
Thomas Händel

Véleménytervezet
3 g bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3g. felszólítja a Bizottságot, hogy az 
EGAA igénybevételére vonatkozó 
kritériumokat a fent említett feltételek 
mellett bővítse ki az Európán belüli 
vállalatáthelyezésekre, és jelentősen 
egyszerűsítse a pályázati eljárást;

Or. de

Módosítás 21
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri a tagállamokat, hogy nemzeti 
szinten hozzanak létre egy, az Alappal 
kapcsolatos kommunikációs és igazgatási 
struktúrát, amely kapcsolatban áll minden 
résztvevő féllel, továbbá osszák meg 
európai szinten a bevált módszereket, ami 
lehetővé teszi az Alap gyors és hatékony 
beavatkozását tömeges elbocsátások 
esetén;

4. kéri a tagállamokat, hogy nemzeti 
szinten hozzanak létre egy, az Alappal 
kapcsolatos kommunikációs és igazgatási 
struktúrát, amely kapcsolatban áll minden 
résztvevő féllel, különösen pedig a 
szociális partnerekkel, továbbá osszák meg 
európai szinten a bevált módszereket, ami 
lehetővé teszi az Alap gyors és hatékony 
beavatkozását tömeges elbocsátások 
esetén;

Or. fr

Módosítás 22
Ria Oomen-Ruijten

Véleménytervezet
4 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

4. kéri a tagállamokat, hogy nemzeti 
szinten hozzanak létre egy, az Alappal 
kapcsolatos kommunikációs és igazgatási 
struktúrát, amely kapcsolatban áll minden 
résztvevő féllel, továbbá osszák meg 
európai szinten a bevált módszereket, ami 
lehetővé teszi az Alap gyors és hatékony 
beavatkozását tömeges elbocsátások 
esetén;

4. kéri a tagállamokat, hogy nemzeti 
szinten hozzanak létre egy, az Alappal 
kapcsolatos kommunikációs és igazgatási 
struktúrát, amely kapcsolatban áll minden 
résztvevő féllel, továbbá osszák meg 
európai szinten a bevált módszereket, ami 
lehetővé teszi az Alap gyors és hatékony 
beavatkozását tömeges elbocsátások
veszélye esetén;

Or. nl

Módosítás 23
Elisabeth Morin-Chartier, Marije Cornelissen, Joe Higgins, 
Proinsias De Rossa

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő 
javaslatot arra vonatkozólag, hogy miként 
kellene módosítani az Alapról szóló 
rendeletet annak érdekében, hogy hatálya 
az ugyanazon esemény következtében 
elbocsátott összes munkavállalóra 
kiterjedjen, ágazattól és régiótól 
függetlenül;

Or. en

Módosítás 24
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5b. felszólítja az Európai Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg az Alapból 
finanszírozott intézkedésekben történő 
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részvételre jogosultak és az ugyazon a 
területen élő egyéb elbocsátott 
munkavállalók közötti szegregáció 
megakadályozására szolgáló lehetséges 
megoldásokat;

Or. en

Módosítás 25
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a tagállamokat, hogy eseti 
elbírálás alapján nyújtsanak segítséget az 
elbocsátott munkavállalóknak, különösen 
tömeges elbocsátások esetén, javítva 
ezáltal a munkavállalók esélyeit a teljes 
átalakulás alatt álló munkaerőpiacon;
ajánlja a tagállamoknak, hogy a Progress 
igénybe vétele mellett fokozzák az erre 
vonatkozó bevált gyakorlatok egymással 
való megosztását;

6. felhívja a tagállamokat, hogy eseti 
elbírálás alapján nyújtsanak segítséget az 
elbocsátott munkavállalóknak, különösen 
tömeges elbocsátások esetén, javítva 
ezáltal a munkavállalók esélyeit a teljes 
átalakulás alatt álló munkaerőpiacon;
felszólítja a tagállamokat és a helyi 
hatóságokat, hogy minden lehetséges 
intézkedést tegyenek meg a munkahelyek 
áthelyezésének hatásaitól szenvedő 
területek fellendítésére az ott zajló 
gazdasági tevékenység megőrzése 
érdekében, szem előtt tartva, hogy az Alap 
kizárólag az alkalmazottak felé irányul; 
ajánlja a tagállamoknak, hogy a Progress 
igénybe vétele mellett fokozzák az erre 
vonatkozó bevált gyakorlatok egymással 
való megosztását;

Or. fr

Módosítás 26
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a tagállamokat, hogy eseti 6. felhívja a tagállamokat, hogy eseti 
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elbírálás alapján nyújtsanak segítséget az 
elbocsátott munkavállalóknak, különösen 
tömeges elbocsátások esetén, javítva 
ezáltal a munkavállalók esélyeit a teljes 
átalakulás alatt álló munkaerőpiacon;
ajánlja a tagállamoknak, hogy a Progress 
igénybe vétele mellett fokozzák az erre 
vonatkozó bevált gyakorlatok egymással 
való megosztását;

elbírálás alapján nyújtsanak segítséget az 
elbocsátott munkavállalóknak, különösen 
tömeges elbocsátások esetén, javítva 
ezáltal a munkavállalók esélyeit a teljes 
átalakulás alatt álló munkaerőpiacon,
valamint hogy gondoskodjanak arról, 
hogy a nemzeti végrehajtásra vonatkozó 
szabályok ne korlátozzák az Alap 
alkalmazását;  ajánlja a tagállamoknak, 
hogy a Progress igénybe vétele mellett 
fokozzák az erre vonatkozó bevált 
gyakorlatok egymással való megosztását;

Or. en

Módosítás 27
Pervenche Berès

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a tagállamokat, hogy eseti 
elbírálás alapján nyújtsanak segítséget az 
elbocsátott munkavállalóknak, különösen 
tömeges elbocsátások esetén, javítva 
ezáltal a munkavállalók esélyeit a teljes 
átalakulás alatt álló munkaerőpiacon;
ajánlja a tagállamoknak, hogy a Progress 
igénybe vétele mellett fokozzák az erre 
vonatkozó bevált gyakorlatok egymással 
való megosztását;

6. felhívja a tagállamokat, hogy eseti 
elbírálás alapján nyújtsanak segítséget az 
elbocsátott munkavállalóknak, különösen 
tömeges elbocsátások esetén, javítva 
ezáltal a munkavállalók esélyeit a teljes 
átalakulás alatt álló munkaerőpiacon;
ajánlja a tagállamoknak, hogy a Progress, 
különösen pedig az új mikrofinanszírozási 
eszköz igénybe vétele mellett fokozzák az 
erre vonatkozó bevált gyakorlatok 
egymással való megosztását;

Or. fr

Módosítás 28
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa, 

Véleménytervezet
6 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a tagállamokat, hogy eseti 
elbírálás alapján nyújtsanak segítséget az 
elbocsátott munkavállalóknak, különösen 
tömeges elbocsátások esetén, javítva 
ezáltal a munkavállalók esélyeit a teljes 
átalakulás alatt álló munkaerőpiacon;
ajánlja a tagállamoknak, hogy a Progress 
igénybe vétele mellett fokozzák az erre 
vonatkozó bevált gyakorlatok egymással 
való megosztását;

6. felhívja az Alapból finanszírozásban 
részesülő tagállamokat, hogy járjanak el 
hatékony módon, valamint hogy eseti 
elbírálás alapján nyújtsanak segítséget az 
elbocsátott munkavállalóknak, különösen 
tömeges elbocsátások esetén, javítva 
ezáltal a munkavállalók esélyeit a teljes 
átalakulás alatt álló munkaerőpiacon;
ajánlja a tagállamoknak, hogy a Progress 
igénybe vétele mellett fokozzák az erre 
vonatkozó bevált gyakorlatok egymással 
való megosztását;

Or. en

Módosítás 29
Ria Oomen-Ruijten

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a tagállamokat, hogy eseti 
elbírálás alapján nyújtsanak segítséget az 
elbocsátott munkavállalóknak, különösen 
tömeges elbocsátások esetén, javítva 
ezáltal a munkavállalók esélyeit a teljes 
átalakulás alatt álló munkaerőpiacon;
ajánlja a tagállamoknak, hogy a Progress 
igénybe vétele mellett fokozzák az erre 
vonatkozó bevált gyakorlatok egymással 
való megosztását;

6. felhívja a tagállamokat, hogy eseti 
elbírálás alapján nyújtsanak segítséget az 
elbocsátott munkavállalóknak, különösen 
tömeges elbocsátások esetén, továbbá 
mozdítsák elő a továbbképzésüket és 
újraképzésüket, javítva ezáltal a 
munkavállalók esélyeit a teljes átalakulás 
alatt álló munkaerőpiacon; ajánlja a 
tagállamoknak, hogy a Progress igénybe 
vétele mellett fokozzák az erre vonatkozó 
bevált gyakorlatok egymással való 
megosztását;

Or. nl

Módosítás 30
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
6 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a tagállamokat, hogy eseti 
elbírálás alapján nyújtsanak segítséget az 
elbocsátott munkavállalóknak, különösen 
tömeges elbocsátások esetén, javítva 
ezáltal a munkavállalók esélyeit a teljes 
átalakulás alatt álló munkaerőpiacon;
ajánlja a tagállamoknak, hogy a Progress
igénybe vétele mellett fokozzák az erre 
vonatkozó bevált gyakorlatok egymással 
való megosztását;

6. felhívja a tagállamokat, hogy eseti és 
szociális elbírálás alapján nyújtsanak 
segítséget az elbocsátott 
munkavállalóknak, különösen tömeges 
elbocsátások esetén, javítva ezáltal a 
munkavállalók esélyeit a teljes átalakulás 
alatt álló munkaerőpiacon; ezért ajánlja a 
tagállamoknak, hogy elsősorban a Progress
igénybevételével alakítsák ki a bevált 
gyakorlatok egymással való megosztását;

Or. de

Módosítás 31
Rovana Plumb

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. az Alap használatára buzdítja a 
tagállamokat az európai célkitűzések
megvalósítása, az új foglalkozásokhoz
szükséges új készségek elsajátítása és az 
élethosszig tartó tanulás ösztönzése
érdekében, amely révén a munkavállalók 
személyes karrierje is fejlődik és az Unió 
nemzetközi szintű versenyképessége is 
növekedik;

7. sürgeti a tagállamokat, hogy az Alapot 
használják az európai célkitűzések
megvalósítására, a meglévő munkahelyek 
környezetbarátabbá tételéhez szükséges új 
készségek előmozdítására, új „zöld 
munkahelyek” teremtésére, valamint az 
élethosszig tartó tanulás ösztönzésére, 
annak érdekében, hogy a munkavállalók
számára lehetővé váljon személyes
karrierjük fejlesztése, és javuljon az EU 
versenyképessége a globalizált 
környezetben; sürgeti a tagállamokat, 
hogy továbbra is arra ösztönözzék 
elsősorban a fiatalokat, a 45 évnél idősebb 
nőket és a hátrányos helyzetben lévő vagy 
idősebb munkavállalókat, hogy 
maradjanak a munkaerőpiacon, vagy 
térjenek vissza oda;

Or. en
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Módosítás 32
Pervenche Berès

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. az Alap használatára buzdítja a 
tagállamokat az európai célkitűzések
megvalósítása, az új foglalkozásokhoz
szükséges új készségek elsajátítása és az 
élethosszig tartó tanulás ösztönzése
érdekében, amely révén a munkavállalók 
személyes karrierje is fejlődik és az Unió 
nemzetközi szintű versenyképessége is 
növekedik;

7. sürgeti a tagállamokat, hogy az Alapot 
használják az európai célkitűzések
megvalósítására, egy bizonyos 
foglalkoztatási ágazatban az új
munkahelyekhez szükséges új készségek
előmozdítására, valamint az élethosszig 
tartó tanulás ösztönzésére, annak
érdekében, hogy a munkavállalók számára
lehetővé váljon személyes karrierjük 
fejlesztése, és javuljon az EU 
versenyképessége a globalizált 
környezetben;

Or. fr

Módosítás 33
Franz Obermayr

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. az Alap használatára buzdítja a 
tagállamokat az európai célkitűzések
megvalósítása, az új foglalkozásokhoz
szükséges új készségek elsajátítása és az 
élethosszig tartó tanulás ösztönzése
érdekében, amely révén a munkavállalók 
személyes karrierje is fejlődik és az Unió 
nemzetközi szintű versenyképessége is 
növekedik;

7. sürgeti a tagállamokat, hogy az Alapot 
használják az európai célkitűzések
megvalósítására, új készségek
előmozdítására – különös tekintettel az új, 
fenntartható és jövőorientált 
munkahelyekhez szükséges készségekre –, 
valamint az élethosszig tartó tanulás
ösztönzésére, annak érdekében, hogy a 
munkavállalók számára lehetővé váljon
személyes karrierjük fejlesztése, és
javuljon az EU versenyképessége a 
globalizált környezetben;

Or. de
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Módosítás 34
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. az Alap használatára buzdítja a 
tagállamokat az európai célkitűzések
megvalósítása, az új foglalkozásokhoz
szükséges új készségek elsajátítása és az 
élethosszig tartó tanulás ösztönzése
érdekében, amely révén a munkavállalók 
személyes karrierje is fejlődik és az Unió 
nemzetközi szintű versenyképessége is 
növekedik;

7. sürgeti a tagállamokat, hogy az Alapot 
használják az európai célkitűzések
megvalósítására, a tartós, magas 
színvonalú munkahelyekhez szükséges új 
készségek előmozdítására, valamint az 
élethosszig tartó tanulás ösztönzésére, 
annak érdekében, hogy a munkavállalók
számára lehetővé váljon személyes
karrierjük fejlesztése, és javuljon az EU 
versenyképessége a globalizált 
környezetben;

Or. fr

Módosítás 35
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. az Alap használatára buzdítja a 
tagállamokat az európai célkitűzések
megvalósítása, az új foglalkozásokhoz
szükséges új készségek elsajátítása és az 
élethosszig tartó tanulás ösztönzése
érdekében, amely révén a munkavállalók 
személyes karrierje is fejlődik és az Unió 
nemzetközi szintű versenyképessége is 
növekedik;

7. sürgeti a tagállamokat, hogy az Alapot 
használják az európai célkitűzések
megvalósítására, új és „jó” 
munkahelyekhez szükséges új készségek
előmozdítására, valamint az élethosszig 
tartó tanulás ösztönzésére, annak
érdekében, hogy a munkavállalók számára 
lehetővé váljon személyes karrierjük 
fejlesztése, és javuljon az EU 
versenyképessége a globalizált 
környezetben;

Or. de
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Módosítás 36
Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Proinsias De Rossa

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. az Alap használatára buzdítja a 
tagállamokat az európai célkitűzések
megvalósítása, az új foglalkozásokhoz
szükséges új készségek elsajátítása és az 
élethosszig tartó tanulás ösztönzése
érdekében, amely révén a munkavállalók 
személyes karrierje is fejlődik és az Unió 
nemzetközi szintű versenyképessége is 
növekedik;

7. sürgeti a tagállamokat, hogy az Alapot 
használják az európai célkitűzések
megvalósítására, az új munkahelyekhez
szükséges új készségek előmozdítására, a 
vállalkozói kedv támogatására, valamint
az élethosszig tartó tanulás ösztönzésére, 
annak érdekében, hogy a munkavállalók
számára lehetővé váljon személyes
karrierjük fejlesztése, és javuljon az EU 
versenyképessége a globalizált 
környezetben;

Or. en

Módosítás 37
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7a. felszólítja az EGAA-t igénybe vevő 
tagállamokat, hogy alakítsanak ki 
szinergiákat az EGAA, az ESZA és a 
mikrofinanszírozás között, hogy ennek 
segítségével meghatározzák az egyes 
esetekben alkalmazandó legmegfelelőbb 
intézkedéseket;

Or. de

Módosítás 38
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

7b. ösztönzi a tagállamokat, hogy 
hozzanak olyan, az EGAA-ról szóló 
rendelettel összhangban álló 
intézkedéseket, amelyek ösztönzik a 
munkavállalók mobilitását, amennyiben 
az adott régióban kedvezőtlenek a 
foglalkoztatási kilátások;

Or. en

Módosítás 39
Franz Obermayr

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7c. hangsúlyozza, hogy a globalizált 
környezetben az EU jövőbeni 
versenyképessége csak úgy biztosítható, 
ha célirányos erőfeszítéseket tesznek arra, 
hogy az EU-ban a munkavállalók a 
készségek lehető legszélesebb skálájával 
rendelkezzenek; úgy véli, hogy ennek 
megfelelően az EGAA-nak képzésre és 
továbbképzésre irányuló intenzív 
intézkedéseken keresztül konstruktív 
módon hozzá kell járulnia a 
munkanélküliséggel jellemzett időszakok 
áthidalásához;

Or. de

Módosítás 40
Franz Obermayr

Véleménytervezet
7 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7d. kiemeli továbbá, hogy az EU-n belül 
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az egyes tagállamok között is – főként 
Nyugat- és Kelet-Európa viszonylatában –
számos esetben hatalmas különbségek 
vannak a munkaerőpiacok között 
(bérszint, szociális juttatások stb. 
tekintetében); megjegyzi, hogy ezek a 
különbségek tömeges elbocsátásokhoz 
vezetnek azon tagállamokban, ahol a 
munkaerőpiaci feltételek az üzlet számára 
kevésbé előnyösek; véleménye szerint az 
EGAA-nak támogatásra jogosult 
eseményeknek kellene tekintenie a 
globalizációból eredő ilyen elbocsátásokat 
is; 

Or. de

Módosítás 41
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékezteti a vállalkozásokat arra a 
felelősségükre, hogy mindent meg kell 
tenniük annak érdekében, hogy a 
munkavállalók már a munkahelyük 
elvesztésének kezdetétől érvényesíteni 
tudják a szerzett tapasztalataikat, és ezáltal 
a lehető leggyorsabb és legprecízebb 
legyen átképzésük és stabil, kilátásokkal 
kecsegtető állást találjanak;

8. emlékezteti a vállalkozásokat arra a 
felelősségükre, hogy mindent meg kell 
tenniük annak érdekében, hogy a 
munkavállalók már a munkahelyük 
elvesztésének kezdetétől érvényesíteni 
tudják a szerzett tapasztalataikat, és ezáltal 
a lehető leggyorsabb és legprecízebb 
legyen átképzésük és stabil, kilátásokkal 
kecsegtető új állást találjanak; ösztönzi a 
tagállamokat, hogy dolgozzanak ki olyan 
politikákat, amelyek a tevékenységeiket 
áthelyező vagy egy régióban megszüntető 
vállalkozásokat arra kötelezik, hogy 
támogassák a munkavállalók 
képességfejlesztését, valamint azt, hogy új 
munkahelyeket találjanak, és segítsék a 
munkavállalókat az átmeneti időszakban;

Or. en
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Módosítás 42
Franz Obermayr

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékezteti a vállalkozásokat arra a 
felelősségükre, hogy mindent meg kell 
tenniük annak érdekében, hogy a 
munkavállalók már a munkahelyük 
elvesztésének kezdetétől érvényesíteni 
tudják a szerzett tapasztalataikat, és ezáltal 
a lehető leggyorsabb és legprecízebb 
legyen átképzésük és stabil, kilátásokkal 
kecsegtető állást találjanak;

8. emlékezteti a vállalkozásokat arra a 
felelősségükre, hogy mindent meg kell 
tenniük annak érdekében, hogy a 
munkavállalók már a munkahelyük 
elvesztésének kezdetétől érvényesíteni 
tudják a szerzett tapasztalataikat és 
képesítéseiket, és ezáltal a lehető 
leggyorsabb és legprecízebb legyen 
átképzésük és stabil, kilátásokkal 
kecsegtető új állást találjanak;

Or. de

Módosítás 43
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékezteti a vállalkozásokat arra a 
felelősségükre, hogy mindent meg kell 
tenniük annak érdekében, hogy a 
munkavállalók már a munkahelyük 
elvesztésének kezdetétől érvényesíteni 
tudják a szerzett tapasztalataikat, és ezáltal 
a lehető leggyorsabb és legprecízebb 
legyen átképzésük és stabil, kilátásokkal 
kecsegtető állást találjanak;

8. emlékezteti a vállalkozásokat arra a 
felelősségükre, hogy mindent meg kell 
tenniük annak érdekében, hogy a 
munkavállalók már a munkahelyük 
elvesztésének kezdetétől érvényesíteni 
tudják a szerzett tapasztalataikat, és ezáltal 
a lehető leggyorsabb és legprecízebb 
legyen átképzésük és stabil, „jó”,
kilátásokkal kecsegtető új állást találjanak;

Or. de

Módosítás 44
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
8 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

8. emlékezteti a vállalkozásokat arra a 
felelősségükre, hogy mindent meg kell 
tenniük annak érdekében, hogy a 
munkavállalók már a munkahelyük 
elvesztésének kezdetétől érvényesíteni 
tudják a szerzett tapasztalataikat, és ezáltal 
a lehető leggyorsabb és legprecízebb 
legyen átképzésük és stabil, kilátásokkal 
kecsegtető állást találjanak;

8. emlékezteti a vállalkozásokat arra a 
felelősségükre, hogy mindent meg kell 
tenniük annak érdekében, hogy a 
munkavállalók már a munkahelyük 
elvesztésének kezdete előtt érvényesíteni 
tudják a szerzett tapasztalataikat, és ezáltal 
a lehető leggyorsabb és legprecízebb 
legyen átképzésük és stabil, kilátásokkal 
kecsegtető új állást találjanak egy olyan 
ágazatban, amely életképes marad;

Or. fr

Módosítás 45
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa, 

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékezteti a vállalkozásokat arra a
felelősségükre, hogy mindent meg kell 
tenniük annak érdekében, hogy a 
munkavállalók már a munkahelyük 
elvesztésének kezdetétől érvényesíteni 
tudják a szerzett tapasztalataikat, és ezáltal 
a lehető leggyorsabb és legprecízebb 
legyen átképzésük és stabil, kilátásokkal 
kecsegtető állást találjanak;

8. emlékezteti a vállalkozásokat azon 
szociális felelősségükre, hogy mindent meg 
kell tenniük annak érdekében, hogy a 
munkavállalók már a munkahelyük 
elvesztésének kezdetétől érvényesíteni 
tudják a szerzett tapasztalataikat, és ezáltal 
a lehető leggyorsabb és legprecízebb 
legyen átképzésük és stabil, kilátásokkal 
kecsegtető új állást találjanak;

Or. en

Módosítás 46
Pervenche Berès

Véleménytervezet
9 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

9. megállapítja, hogy miután a 9. megállapítja, hogy miután a 
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tagállamokban eltérő a helyzet, ezért igen 
nagy különbségek mutatkoznak az egyes 
esetek között; kéri ezért a Bizottságot, 
hogy fogalmazzon meg egy, a tagállami 
beavatkozások terén nagyobb 
rugalmasságot biztosító javaslatot, hogy 
jobban lehessen a nemzeti gazdaságok 
sajátosságaihoz alkalmazkodni, mérlegelve 
a referencia-időszak és a létesítményi kör
kiterjesztésének lehetőségét;

tagállamokban eltérő a helyzet, ezért igen 
nagy különbségek mutatkoznak az egyes 
esetek között; kéri ezért a Bizottságot, 
hogy fogalmazzon meg egy, az egyes 
tagállamokra vonatkozó beavatkozási 
feltételek terén nagyobb rugalmasságot 
biztosító javaslatot, hogy jobban lehessen a 
nemzeti gazdaságok sajátosságaihoz 
alkalmazkodni, mérlegelve a referencia-
időszak és az érintett vállalatok köre
kiterjesztésének lehetőségét, elkerülve, 
hogy egyenlőtlenségek alakuljanak ki a 
tagállamok ezen eszközhöz való
hozzáférése tekintetében;

Or. fr

Módosítás 47
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Joe Higgins, Proinsias De Rossa, Marije 
Cornelissen

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

9a. kéri a Bizottságot, hogy biztosítson 
iránymutatást a tagállamok számára az 
EGAA-támogatásra irányuló kérelmek 
kidolgozására és benyújtására 
vonatkozóan, törekedve arra, hogy a 
pályázati eljárás gyors legyen, és széles 
konszenzus alakuljon ki az érintettek 
között a munkavállalóknak a 
munkaerőpiacra történő hatékony újbóli 
beilleszkedését illetően alkalmazandó 
stratégiák és bevezetendő intézkedések 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 48
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

9b. az EGAA-ból származó támogatások 
felhasználása során a tagállamok 
kötelesek arra irányuló intézkedéseket 
hozni, hogy a támogatható személyek 
között található külföldiek lehetőséget 
kapjanak az Alap igénybevételére, még 
akkor is, ha más országban tartózkodnak, 
főként, ha egy másik uniós tagállamról 
van szó;

Or. en

Módosítás 49
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Joe Higgins, Proinsias De Rossa, Marije 
Cornelissen

Véleménytervezet
9 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

9c. kéri a Bizottságot, hogy az 
intézkedések végrehajtása során a 
tagállamoknak, a szociális partnereknek 
és a munkavállalói szervezeteknek is 
nyújtson segítséget;

Or. en

Módosítás 50
Rovana Plumb

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10a. főként az Európai Bizottságnak és a 
tagállamoknak kell szorosan 
együttműködniük a multinacionális 
vállalatoknak nyújtott támogatások 
hatékony nyomon követése, valamint a 
jogokat tiszteletben tartó munkahelyek 
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megteremtését célzó komoly befektetések 
biztosítása érdekében, a szociális dömping 
elkerülése céljából; 

Or. en

Módosítás 51
Pervenche Berès

Véleménytervezet
10 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10b. felszólítja a Bizottságot politikái és 
eszközei következetességének 
biztosítására, annak elkerülése érdekében, 
hogy a növekedésre és a 
versenyképességre vonatkozó célkitűzések 
összeütközésbe kerüljenek a 
foglalkoztatásra, a kohézióra és a 
társadalmi integrációra vonatkozó 
célkitűzésekkel;

Or. fr

Módosítás 52
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
10 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

10c. felszólítja az Európai Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg, miért nem használják 
fel az EGAA-t olyan országok, amelyek a 
vonatkozó rendelet értelmében 
támogathatóak lennének, és ahol tömeges 
elbocsátások vannak, valamint tegyen 
megfelelő javaslatokat a probléma 
megoldására;

Or. en
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Módosítás 53
Thomas Händel

Véleménytervezet
12 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

12. kéri a Bizottságot, hogy tegye közzé az 
Alap tényleges felhasználására vonatkozó 
adatokat, hogy a Parlament utólagos 
ellenőrzésének lehetővé tétele mellett 
biztosítva legyen a megfelelő európai 
költségvetési gazdálkodás;

12. kéri a Bizottságot, hogy
haladéktalanul nyújtson be jelentést a 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap eddigi 
felhasználásáról, amelyben részletesen 
beszámol az előirányzatok 
felhasználásáról, valamint arról hogy az 
előirányzatok a teljes támogatás mekkora 
hányadát tették ki más nemzeti és 
vállalatspecifikus támogatási 
intézkedésekkel összehasonlításban; 
felszólítja a Bizottságot, hogy e jelentésből 
vonjon le következtetéseket, ezt követően 
pedig tegyen javaslatokat az Alap
fejlesztésére;

Or. de

Módosítás 54
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
11 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

11. kéri a Bizottságot, hogy éves 
jelentésébe foglalja bele az Alap
hatékonyságára vonatkozó statisztikákat és 
a munkába való visszatérést célzó képzési 
stratégiákat;

11. kéri a Bizottságot, hogy éves 
jelentésébe foglalja bele az EGAA
hatékonyságára vonatkozó statisztikákat és 
a munkába való visszatérést célzó képzési 
stratégiákat, elemezve a munkaerőpiac 
struktúrájának a hatékonyságra gyakorolt 
hatását;

Or. fr
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Módosítás 55
Thomas Händel

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11a. felszólítja a Bizottságot, hogy az 
EGAA pénzügyi keretét a jelenlegi 
gazdasági és pénzügyi válság és a 
kibővített feladatkörök fényében 
jelentősen növelje, és társítson az EGAA-
hoz külön költségvetési címet;

Or. de

Módosítás 56
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
11 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11b. hangsúlyozza, hogy a rendelkezésre 
álló pénzügyi források szűkössége idején a 
Bizottságnak a tagállamokkal 
együttműködésben értékelnie kell az 
EGAA által támogatott intézkedések 
hatékonyságát és fenntarthatóságát;  
megjegyzi, hogy ennek érdekében 
standard kritériumokat kell kidolgozni, 
úgymint a készségfejlesztést célzó 
intézkedések végrehajtása, sikeres 
munkahelykeresés, valamint az új 
munkaszerződés időtartama; 

Or. de

Módosítás 57
Frédéric Daerden

Véleménytervezet
12 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

12. kéri a Bizottságot, hogy tegye közzé az 
Alap tényleges felhasználására vonatkozó
adatokat, hogy a Parlament utólagos
ellenőrzésének lehetővé tétele mellett 
biztosítva legyen a megfelelő európai 
költségvetési gazdálkodás;

12. kéri a Bizottságot, hogy az eredményes 
uniós költségvetési gazdálkodás érdekében
tegye közzé az Alap felhasználásának 
hatékonyságára vonatkozó adatait,
különösen, ami a visszatérített 
előirányzatok mértékét és a visszatérítések 
okait érinti, lehetővé téve, hogy a 
Parlament utólagos ellenőrzést végezzen, 
valamint fontolja meg, hogyan lehetne 
javítani az Alap működését;

Or. fr

Módosítás 58
Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
12 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

12. kéri a Bizottságot, hogy tegye közzé az 
Alap tényleges felhasználására vonatkozó
adatokat, hogy a Parlament utólagos
ellenőrzésének lehetővé tétele mellett 
biztosítva legyen a megfelelő európai 
költségvetési gazdálkodás;

12. kéri a Bizottságot, hogy az eredményes 
uniós költségvetési gazdálkodás érdekében
tegye közzé az Alap felhasználásának 
hatékonyságára, valamint az intézkedések 
hosszabb távú (≥1 év) sikerére vonatkozó
adatait, lehetővé téve, hogy a Parlament 
utólagos ellenőrzést végezzen;

Or. en


