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28.5.2018 A8-0172/2 

Poprawka  2 

Xabier Benito Ziluaga 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji  (EGF/2018/000 TA 

2018 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) 

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

Projekt rezolucji 

Motyw B a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ba. apeluje, aby w żadnym razie 

fundusze nie były wykorzystywane na 

kompensację odpraw, z tytułu zamknięcia 

zakładu, o ile takie przewidziano, lub na 

finansowanie dotacji lub dodatków, które 

spowodują obniżenie wartości nowej 

umowy o pracę; fundusze powinny być 

przeznaczone jedynie na pomoc 

ekonomiczną i szkolenia w okresie przed 

podjęciem nowego zatrudnienia lub na 

nowe projekty przedsiębiorstw 

spółdzielczych, które będą w miarę 

możliwości stosować nowe strategie 

inwestycyjne; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/3 

Poprawka  3 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2018/000 TA 

2018 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) 

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

Projekt rezolucji 

 Motyw E 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że Parlament 

Europejski wielokrotnie podkreślał 

konieczność zapewnienia większej 

wartości dodanej i skuteczności EFG – 

jako unijnego instrumentu wsparcia 

skierowanego do zwalnianych 

pracowników – oraz zwiększenia jego 

wpływu na zatrudnialność 

beneficjentów; 

E. mając na uwadze, że Parlament 

Europejski wielokrotnie podkreślał 

konieczność zapewnienia większej 

wartości dodanej i skuteczności EFG 

– jako unijnego instrumentu wsparcia 

skierowanego do zwalnianych 

pracowników – oraz zwiększenia jego 

wpływu na zatrudnialność 

beneficjentów; obejmuje to szkolenia 

zawodowe zwolnionych 

pracowników, zapewnienie 

instrumentów służących poprawie 

perspektyw zawodowych, wspieranie 

godzenia życia zawodowego z 

rodzinnym i opieki nad osobami 

niesamodzielnymi oraz sprzyjanie 

przedsiębiorczości w postaci 

przedsiębiorstw spółdzielczych 

kierowanych przez zwolnionych 

pracowników; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/4 

Poprawka  4 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2018/000 TA 

2018 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. apeluje do Komisji o to, aby oprócz 

ułatwiania dostępu do EFG i do 

informacji na jego temat przeznaczała 

środki na ocenę i kontrolę wykorzystania 

funduszy, i gwarantowała, że założenia i 

wyniki są optymalne i spójne ze 

sprzyjającymi pracownikom i 

zatrudnieniu celami;   

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/5 

Poprawka  5 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2018/000 TA 

2018 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3b.  ubolewa, że po długim okresie 

stosowania EFG wciąż brak dodatkowych 

środków pozwalających uniknąć 

repatriacji i restrukturyzacji zatrudnienia 

w przemyśle; stwierdza, że EFG nie jest 

sam w sobie wystarczający do rozwiązania 

tego palącego problemu europejskiej 

gospodarki; wzywa do opracowania nowej 

strategii przemysłowej i inwestycyjnej dla 

Europy, aby zachować miejsca pracy i 

uczynić je stabilniejszymi oraz bardziej 

wyspecjalizowanymi; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/6 

Poprawka  6 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2018/000 TA 

2018 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 9a. wzywa do ustanowienia modelu 

monitorowania wyników ekonomicznych 

przedsiębiorstw, które wymagają 

interwencji z EFG; sprawozdania miałyby 

charakter budzący niezadowolenie opinii 

publicznej, jeżeli przedsiębiorstwa 

dokonywałyby repatriacji miejsc pracy, 

powodując zwolnienia w jednym miejscu, 

aby stworzyć miejsca pracy w drugim, i 

jeżeli w swym łańcuchu wartości 

przedsiębiorstwa generowałyby korzyści 

operacyjne; w takim przypadku nie 

przerywałoby się pomocy udzielanej 

pracownikom, ale publiczne sprawozdanie 

mogłoby zostać wykorzystane na 

niekorzyść zaangażowanych w proceder 

pracodawców i przedsiębiorstw, aby 

wykluczyć możliwość zawarcia 

dodatkowych umów z instytucjami Unii; 

Or. es 

 

 


