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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

28.5.2018 A8-0172/2 

Tarkistus  2 

Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/000 TA 2018 – 

komission aloitteesta annettava tekninen tuki 

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

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 B a. pyytää, että näitä varoja ei 

missään tapauksessa käytettäisi 

korvaamaan irtisanomiskorvauksia, 

yrityksen sulkemisen vuoksi maksettavia 

korvauksia, jos sellaisia on, tai 

minkäänlaisia mihinkään uuteen 

työsopimukseen liittyviä avustuksia tai 

tukia; katsoo, että näillä varoilla olisi 

katettava taloudellinen tuki ja koulutus 

ennen uuteen työpaikkaan siirtymistä tai 

sellaisten uusien osuustoiminnallisten 

yrityshankkeiden laatiminen, joihin 

mahdollisesti liittyy uusia 

investointistrategioita; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/3 

Tarkistus  3 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/000 TA 2018 – 

komission aloitteesta annettava tekninen tuki 

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

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. toteaa painottaneensa toistuvasti, että 

unionin välineenä vähennettyjen 

työntekijöiden tukemisessa 

käytettävän EGR:n tuomaa lisäarvoa, 

tehokkuutta ja edunsaajien 

työllistettävyyttä on parannettava; 

E. toteaa painottaneensa toistuvasti, että 

unionin välineenä vähennettyjen 

työntekijöiden tukemisessa käytetyn 

EGR:n tuomaa lisäarvoa, tehokkuutta 

ja edunsaajien työllistettävyyttä on 

parannettava; toteaa, että tämä 

sisältää asianomaisten 

työntekijöiden ammatillisen 

koulutuksen, välineiden tarjoamisen 

parempaan ammatilliseen 

kehittämiseen, perhe- ja työelämän 

yhteensovittamisen edistämisen ja 

huollettavina olevien henkilöiden 

hoidon sekä yrittäjyyden edistämisen 

vähennettyjen työntekijöiden 

johtamien osuustoiminnallisten 

yritysten kautta; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/4 

Tarkistus  4 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/000 TA 2018 – 

komission aloitteesta annettava tekninen tuki 

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

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. pyytää, että komissio myös 

helpottaa tiedonsaantia EGR:stä ja sen 

käyttöä, kohdentaa resursseja näiden 

varojen käytön arviointiin ja valvontaan 

varmistamalla, että niiden käyttötarkoitus 

ja käytön tulokset ovat optimaaliset ja 

johdonmukaiset työntekijöitä ja 

työllisyyttä tukevien tavoitteiden kanssa; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/5 

Tarkistus  5 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/000 TA 2018 – 

komission aloitteesta annettava tekninen tuki 

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

Päätöslauselmaesitys 

3 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 b.  pitää valitettavana, että vaikka 

EGR:ää on sovellettu jo kauan, vieläkään 

ei ole lisätoimenpiteitä, joiden avulla 

vältettäisiin teollisuustyöpaikkojen 

siirtäminen ja uudelleenjärjestely; panee 

merkille, että EGR ei sinällään riitä 

ratkomaan Euroopan talouden vakavaa 

ongelmaa; kehottaa kehittämään 

Euroopalle uuden teollisuus- ja 

investointistrategian, jotta työpaikat 

säilyvät ja työllisyystilanteesta tulee 

vakaampi ja työvoimasta koulutetumpi; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/6 

Tarkistus  6 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/000 TA 2018 – 

komission aloitteesta annettava tekninen tuki 

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

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. kehottaa laatimaan 

toimintamalliksi niiden yritysten 

taloudellisten tulosten seurannan, joiden 

vuoksi EGR otetaan käyttöön; katsoo, että 

näissä kertomuksissa olisi tuomittava 

julkisesti tilanne, jossa yrityksen koko 

arvoketju tuottaa toiminnantuottoa, mutta 

yrityksen siirrettyä toimintaansa muualle 

yhdessä paikassa vähennetään 

työntekijöitä, jotta toisessa paikassa 

luotaisiin työpaikkoja; katsoo, että 

työntekijöille annettua tukea ei pitäisi 

tässä tapauksessa keskeyttää, mutta tätä 

julkista kertomusta voitaisiin sitä vastoin 

käyttää työntekijöitä ja asianomaisia 

yrityksiä vastaan jonkin unionin 

toimielinten kanssa suoritettavan 

sopimusperusteisen lisätoiminnan 

vastustamiseksi; 

Or. es 

 

 


