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28.5.2018 A8-0172/2 

Ændringsforslag  2 

Xabier Benito Ziluaga 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2018/000 TA 

2018 - teknisk bistand på Kommissionens initiativ) 

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

Forslag til beslutning 

Betragtning B a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ba. beder om, at disse midler under 

ingen omstændigheder benyttes til at 

kompensere for fratrædelsesgodtgørelser, 

kompensation for eventuelle lukninger af 

en virksomhed eller til nogen som helst 

tilskud eller præmier, som gør alle nye 

ansættelseskontrakter billigere. Disse 

midler bør udelukkende omfatte 

økonomisk bistand og uddannelse for 

overgangsperioden til et nyt job eller 

etablering af nye kooperative 

virksomhedsprojekter, der så vidt muligt 

er tilpasset nye investeringsstrategier; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/3 

Ændringsforslag  3 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2018/000 TA 

2018 - teknisk bistand på Kommissionens initiativ) 

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

Forslag til beslutning 

Betragtning E 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

E. der henviser til, at Europa-

Parlamentet gentagne gange har 

understreget Globaliseringsfondens 

betydning som et EU-instrument til støtte 

for afskedigede arbejdstagere for så vidt 

angår øget merværdi, effektivitet og 

modtagernes beskæftigelsesegnethed; 

E. der henviser til, at Europa-

Parlamentet gentagne gange har 

understreget Globaliseringsfondens 

betydning som et EU-instrument til støtte 

for afskedigede arbejdstagere for så vidt 

angår øget merværdi, effektivitet og 

modtagernes beskæftigelsesegnethed; 

Dette omfatter uddannelse af de 

pågældende arbejdstagere, tilvejebringelse 

af værktøjer til udvikling, fremme af en 

bedre balance mellem arbejds- og privatliv 

og pleje af omsorgskrævende personer og 

at fremme iværksætterånd gennem 

kooperative virksomheder, der er omfattet 

af afskedigede arbejdstagere; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/4 

Ændringsforslag  4 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2018/000 TA 

2018 - teknisk bistand på Kommissionens initiativ) 

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

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3a. opfordrer Kommissionen, ud over 

at fremme oplysninger og adgang til 

Globaliseringsfonden, til at afsætte midler 

til at vurdere og overvåge anvendelsen af 

disse midler og sikre, at formålet med og 

resultaterne af disse er optimal og i tråd 

med målene for arbejdstagere og 

beskæftigelse; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/5 

Ændringsforslag  5 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2018/000 TA 

2018 - teknisk bistand på Kommissionens initiativ) 

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

Forslag til beslutning 

Punkt 3 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 3b.  beklager, at der efter en lang 

periode med gennemførelsen af 

Globaliseringsfonden endnu ikke er 

foretaget yderligere foranstaltninger for 

at undgå flytning og omstrukturering af 

beskæftigelse i industrien; bemærker, at 

EGF er ikke i sig selv tilstrækkelig til at 

løse dette store problem for den 

europæiske økonomi; opfordrer til, at der 

udvikles en ny strategi for erhvervslivet og 

investeringer i Europa for at bevare 

beskæftigelsen og gøre den mere stabil og 

kvalificeret; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/6 

Ændringsforslag  6 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2018/000 TA 

2018 - teknisk bistand på Kommissionens initiativ) 

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

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 9a. opfordrer til etablering af en 

overvågning af de økonomiske resultater 

hos virksomheder, der udløst aktiveringen 

af EGF; rapporterne bør få karakter af 

offentlig misbilligelse, når disse selskaber 

iværksætter flytningsaktiviteter, hvor 

afskedigelserne finder sted på et sted for 

at skabe arbejdspladser på et andet, når 

virksomhederne i deres samlede 

værdikæde skaber operationelle profitter; 

støtten til arbejdstagere bør ikke afbrydes 

i dette tilfælde, men på den anden side 

kan denne offentlige rapport anvendes 

mod arbejdsgivere og virksomheder med 

henblik på at afvise alle yderligere 

kontraktaktiviteter med Unionens 

institutioner; 

Or. es 

 

 


