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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

28.5.2018 A8-0172/2 

Τροπολογία  2 

Xabier Benito Ziluaga 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση 

EGF/2018/000 TA 2018 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) 

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

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Β α. ζητεί να μην χρησιμοποιούνται σε 

καμία περίπτωση τα κονδύλια αυτά για 

να αντισταθμίζονται οι αποζημιώσεις 

λόγω απόλυσης ή, ενδεχομένως, λόγω 

παύσης των εργασιών της επιχείρησης, ή 

οποιαδήποτε επιδότηση ή επιχορήγηση 

καθιστά μικρότερο το κόστος 

οποιασδήποτε νέας σύμβασης εργασίας· 

τα κονδύλια αυτά πρέπει να καλύπτουν 

μόνο μια οικονομική ενίσχυση και την 

κατάρτιση για τη μεταβατική περίοδο 

μέχρι την επόμενη θέση εργασίας ή τη 

δημιουργία νέων σχεδίων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων, τα οποία 

ευθυγραμμίζονται, κατά το δυνατόν, με 

νέες επενδυτικές στρατηγικές· 

Or. es 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

28.5.2018 A8-0172/3 

Τροπολογία  3 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση 

EGF/2018/000 TA 2018 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) 

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

Πρόταση ψηφίσματος 

 Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα 

υπογραμμίσει την ανάγκη για αύξηση 

της προστιθέμενης αξίας, της 

αποδοτικότητας και της 

απασχολησιμότητας των δικαιούχων 

του ΕΤΠ ως ενωσιακού μέσου 

στήριξης των απολυόμενων 

εργαζομένων· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 

επανειλημμένα υπογραμμίσει την 

ανάγκη για αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας, της 

αποδοτικότητας και της 

απασχολησιμότητας των δικαιούχων 

του ΕΤΠ ως ενωσιακού μέσου 

στήριξης των απολυόμενων 

εργαζομένων· αυτό περιλαμβάνει την 

επαγγελματική κατάρτιση των εν 

λόγω εργαζομένων, την παροχή 

εργαλείων για καλύτερη 

επαγγελματική εξέλιξη, την 

προώθηση της εξισορρόπησης 

επαγγελματικής και προσωπικής 

ζωής και της φροντίδας των 

εξαρτώμενων ατόμων, και την 

ενθάρρυνση της 

επιχειρηματικότητας μέσω 

συνεργατικών επιχειρήσεων υπό τη 

διεύθυνση των απολυθέντων 

εργαζομένων· 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/4 

Τροπολογία  4 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση 

EGF/2018/000 TA 2018 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) 

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

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. ζητεί από την Επιτροπή, εκτός 

από την παροχή στοιχείων και την 

πρόσβαση στο ΕΤΠ, να διαθέτει πόρους 

για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της 

χρήσης αυτών των κονδυλίων, 

διασφαλίζοντας ότι ο σκοπός και τα 

αποτελέσματά τους είναι βέλτιστα και 

συνάδουν με τους στόχους υπέρ των 

εργαζομένων και της απασχόλησης· 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/5 

Τροπολογία  5 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση 

EGF/2018/000 TA 2018 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) 

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

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3β.  εκφράζει τη λύπη του διότι, μετά 

από μια μακρά περίοδο εφαρμογής του 

ΕΤΠ, δεν έχουν ακόμη θεσπιστεί 

περαιτέρω μέτρα για να αποφεύγεται η 

μετεγκατάσταση και η αναδιάρθρωση 

της απασχόλησης στη βιομηχανία· 

επισημαίνει ότι το ΕΤΠ από μόνο του δεν 

αρκεί για να αντιμετωπιστεί αυτό το 

σοβαρό πρόβλημα της ευρωπαϊκής 

οικονομίας· ζητεί την ανάπτυξη μιας νέας 

βιομηχανικής και επενδυτικής 

στρατηγικής για την Ευρώπη, με στόχο 

να διατηρηθεί η απασχόληση και να 

καταστεί πιο σταθερή και εξειδικευμένη· 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/6 

Τροπολογία  6 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση 

EGF/2018/000 TA 2018 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) 

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

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. ζητεί να θεσπιστεί ως κανόνας η 

παρακολούθηση των οικονομικών 

επιδόσεων των επιχειρήσεων που 

προκαλούν την κινητοποίηση του ΕΤΠ· 

οι εκθέσεις θα έχουν χαρακτήρα 

δημόσιας αποδοκιμασίας όταν οι 

εταιρείες αυτές προβαίνουν σε 

διαδικασίες μετεγκατάστασης κατά τις 

οποίες γίνονται απολύσεις σε έναν τόπο 

για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας σε 

έναν άλλον, ενώ παράλληλα προκύπτουν 

επιχειρησιακά οφέλη σε όλο το μήκος της 

αλυσίδας αξίας· η ενίσχυση προς τους 

εργαζόμενους δεν πρέπει να διακόπτεται 

εν προκειμένω, αλλά, αντιθέτως, η εν 

λόγω δημόσια έκθεση θα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί εις βάρος των εργοδοτών 

και των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, 

προκειμένου να απορριφθεί οποιαδήποτε 

πρόσθετη συμβατική δραστηριότητα με 

τα θεσμικά όργανα της Ένωσης· 

Or. es 

 

 


