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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

28.5.2018 A8-0172/2 

Módosítás  2 

Xabier Benito Ziluaga 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: (EGF/2018/000 TA 2018 - 

Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

B a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 (B a) kéri, hogy ezeket az alapokat 

semmiképpen ne használják adott esetben 

végkielégítések, vállalatok bezárása miatt 

nyújtott kártérítések, vagy bármely olyan 

támogatás vagy kedvezmény fedezésére, 

amelyek eredményeként az új 

munkaszerződések olcsóbbá válnak; 

ezeknek az alapoknak kizárólag a 

gazdasági segítségnyújtást és képzést kell 

szolgálniuk az új munkaviszony 

létrejöttéig vagy szövetkezeti 

vállalkozásokra irányuló új projektek 

létrehozásáig tartó átmeneti időszakra, 

lehetőleg új befektetési stratégiák szerint; 

Or. es 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

28.5.2018 A8-0172/3 

Módosítás  3 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: (EGF/2018/000 TA 2018 - 

Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

 E preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

E. mivel az Európai Parlament több ízben 

hangsúlyozta, hogy javítani kell az 

EGAA mint az elbocsátott 

munkavállalók támogatására szolgáló 

uniós eszköz hozzáadott értékét, 

hatékonyságát és a kedvezményezettek 

foglalkoztathatóságát; 

E. mivel az Európai Parlament több 

ízben hangsúlyozta, hogy javítani kell 

az EGAA mint az elbocsátott 

munkavállalók támogatására szolgáló 

uniós eszköz hozzáadott értékét, 

hatékonyságát és a 

kedvezményezettek 

foglalkoztathatóságát; ez magában 

foglalja az érintett munkavállalók 

szakképzését, a szakmai fejlődést 

elősegítő eszközök biztosítását, a 

munka és a családi élet 

összehangolásának és a gondozásra 

szoruló személyek ellátásának 

előmozdítását, valamint a vállalkozói 

tevékenység támogatását az 

elbocsátott munkavállalók által 

irányított szövetkezeti vállalkozások 

révén; 

Or. es 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

28.5.2018 A8-0172/4 

Módosítás  4 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: (EGF/2018/000 TA 2018 - 

Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 (3a) kéri a Bizottságot, hogy az EGAA-

val kapcsolatos információk biztosításán 

és az alaphoz való hozzáférés elősegítésén 

túl biztosítson forrásokat ezen 

pénzeszközök használatának értékelésére 

és ellenőrzésére, garantálva, hogy az alap 

célja és eredményei optimálisak legyenek 

és megfeleljenek a munkavállalók és a 

foglalkoztatás érdekeit szolgáló 

célkitűzéseknek; 

Or. es 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

28.5.2018 A8-0172/5 

Módosítás  5 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: (EGF/2018/000 TA 2018 - 

Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 (3b)  sajnálattal állapítja meg, hogy bár 

az EGAA-t hosszú ideje alkalmazzák, még 

nem születtek kiegészítő intézkedések az 

ipari munkahelyek relokációja és a 

szerkezetátalakítás elkerülésére; 

megjegyzi, hogy az EGAA önmagában 

nem elegendő az európai gazdaság e 

súlyos problémájának kezeléséhez; sürgeti 

egy új ipari és beruházási stratégia 

kialakítását Európa számára a 

munkahelyek megtartása és stabilabbá 

tétele, valamint a magasabb képzettséget 

igénylő munkahelyek arányának növelése 

érdekében; 

Or. es 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

28.5.2018 A8-0172/6 

Módosítás  6 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: (EGF/2018/000 TA 2018 - 

Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 (9a) kéri, hogy tegyék követendő 

mintává azon vállalatok gazdasági 

eredményeinek nyomon követését, 

amelyek tekintetében kezdeményezték az 

EGAA igénybevételét; a jelentések 

nyilvánosan helytelenítenék, amennyiben 

ezek a vállalkozások olyan relokációs 

műveleteket hajtanának végre, amelyek 

során az elbocsátásokra valahol azért 

kerülne sor, hogy máshol álláshelyek 

jöjjenek létre, miközben a teljes értéklánc 

mentén működési nyereség keletkezne; 

ebben az esetben továbbra is folyósítani 

kell a támogatást a munkavállalók 

számára, ugyanakkor a szóban forgó 

nyilvános jelentést fel lehetne használni 

az érintett foglalkoztatók és vállalatok 

ellen az uniós intézményekkel kötendő 

bármely további szerződés megkötésének 

elutasítása céljából; 

Or. es 

 

 


