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BG Единство в многообразието BG 

28.5.2018 A8-0172/2 

Изменение  2 

Шабиер Бенито Силуага 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0172/2018 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията – EGF/2018/000 TA 2018 – Техническа помощ по инициатива на 

Комисията 

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

Предложение за резолюция 

Съображение Б a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Ба. Призовава в никакъв случай 

тези средства да не се използват за 

компенсиране на обезщетения за 

съкращения, за компенсации за 

закриване на предприятия, ако има 

такива, или каквато и да е помощ или 

субсидия за какъвто и да е нов трудов 

договор. Тези средства следва да 

покриват само финансовата помощ и 

обучението за периода на преход към 

нови работни места или създаването 

на нови проекти за кооперативни 

предприятия, приведени в 

съответствие, когато е възможно, с 

нови инвестиционни стратегии; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/3 

Изменение  3 

Шабиер Бенито Силуага, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0172/2018 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията – EGF/2018/000 TA 2018 – Техническа помощ по инициатива на 

Комисията 

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

Предложение за резолюция 

Съображение Д 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че Европейският 

парламент многократно е 

подчертавал необходимостта от 

повишена добавена стойност, 

ефективност и пригодност за 

заетост на бенефициентите по линия 

на ЕФПГ като инструмент на Съюза 

за подкрепа на съкратените 

работници; 

Д. като има предвид, че Европейският 

парламент многократно е 

подчертавал необходимостта от 

повишена добавена стойност, 

ефективност и пригодност за 

заетост на бенефициентите по 

линия на ЕФПГ като инструмент на 

Съюза за подкрепа на съкратените 

работници; това включва 

обучение на засегнатите 

работници, предоставяне на 

инструменти за по-добро 

професионално развитие, 

насърчаване на равновесието 

между личния и професионалния 

живот и полагането на грижи за 

лица на издръжка и насърчаване 

на предприемачеството чрез 

кооперативни предприятия, 

ръководени от съкратени 

работници; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/4 

Изменение  4 

Шабиер Бенито Силуага, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0172/2018 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията – EGF/2018/000 TA 2018 – Техническа помощ по инициатива на 

Комисията 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3а. призовава Комисията, в 

допълнение към предоставянето на 

информация и достъп до ЕФПГ, да 

определи финансови средства за 

оценка и мониторинг на използването 

на тези средства, за да се гарантира, 

че целите и резултатите от тях са 

оптимални и съгласувани с целите в 

полза на работниците и заетостта; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/5 

Изменение  5 

Шабиер Бенито Силуага, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0172/2018 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията – EGF/2018/000 TA 2018 – Техническа помощ по инициатива на 

Комисията 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 3 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3б. изразява съжаление във връзка с 

факта, че след дълъг период на 

прилагане на ЕФПГ все още не 

съществуват допълнителни мерки, за 

да бъде избегнато преместването на 

дейности и преструктурирането на 

заетостта в промишления сектор; 

отбелязва, че сам по себе си ЕФПГ не 

е достатъчен за справяне с този 

сериозен проблем на европейската 

икономика; призовава за разработване 

на нова индустриална и 

инвестиционна стратегия за Европа с 

цел заетостта да бъде поддържана и 

да става по-стабилна и 

квалифицирана; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/6 

Изменение  6 

Шабиер Бенито Силуага, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0172/2018 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията – EGF/2018/000 TA 2018 – Техническа помощ по инициатива на 

Комисията 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 9 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 9а. призовава да се приеме като 

норма осъществяването на 

мониторинг на икономическите 

резултати на предприятията, заради 

които бива задействан ЕФПГ; 

докладите биха породили обществено 

неодобрение, когато тези 

предприятия преместват дейността 

си по такъв начин, че на едно място 

извършват съкращения, а на друго 

място създават заетост, а всъщност 

по цялата си верига на създаване на 

стойност генерират оперативни 

печалби; в такъв случай помощта за 

работниците не следва да бъде 

прекъсвана, но в замяна на това този 

доклад би могъл да се използва в ущърб 

на работодателите и засегнатите 

предприятия с цел отхвърляне на 

каквато и да е допълнителна 

договорна дейност с институциите 

на Съюза; 

Or. es 

 

 


