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28.5.2018 A8-0172/2 

Amendamentul  2 

Xabier Benito Ziluaga 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2018/000 TA 2018 - 

Asistență tehnică la inițiativa Comisiei 

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

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ba. solicită ca aceste fonduri să nu fie 

utilizate, în niciun caz, pentru a finanța 

indemnizațiile de concediere, 

compensațiile pentru închiderea unei 

întreprinderi, dacă există, ori eventuale 

subvenții sau prime care să scadă 

costurile aferente unui nou contract de 

muncă; aceste fonduri ar trebui să 

acopere doar asistența economică și 

formarea în cursul tranziției către un nou 

loc de muncă sau întocmirea de noi 

proiecte de întreprinderi cooperative, în 

concordanță, dacă este posibil, cu noi 

strategii de investiții; 

Or. es 



 

AM\1154524RO.docx  PE621.614v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

28.5.2018 A8-0172/3 

Amendamentul  3 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2018/000 TA 2018 - 

Asistență tehnică la inițiativa Comisiei 

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

Propunere de rezoluție 

 Considerentul E 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât Parlamentul European a 

subliniat în repetate rânduri faptul că 

este necesar să se îmbunătățească 

valoarea adăugată și eficiența utilizării 

FEG, precum și capacitatea de inserție 

profesională a beneficiarilor FEG, 

având în vedere că acesta este un 

instrument al Uniunii menit să acorde 

sprijin lucrătorilor disponibilizați; 

E. întrucât Parlamentul European a 

subliniat în repetate rânduri faptul că 

este necesar să se îmbunătățească 

valoarea adăugată și eficiența 

utilizării FEG, precum și capacitatea 

de inserție profesională a 

beneficiarilor FEG, având în vedere 

că acesta este un instrument al 

Uniunii menit să acorde sprijin 

lucrătorilor disponibilizați; acest 

lucru include formarea profesională 

a lucrătorilor afectați, furnizarea de 

instrumente pentru o mai bună 

dezvoltare profesională, promovarea 

echilibrului dintre viața profesională 

și cea privată, inclusiv a îngrijirii 

persoanelor aflate în întreținere, și 

încurajarea spiritului antreprenorial 

prin intermediul unor întreprinderi 

cooperative gestionate de lucrătorii 

concediați; 

Or. es 



 

AM\1154524RO.docx  PE621.614v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

28.5.2018 A8-0172/4 

Amendamentul  4 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2018/000 TA 2018 - 

Asistență tehnică la inițiativa Comisiei 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. invită Comisia ca, pe lângă 

furnizarea de informații și facilitarea 

accesului la FEG, să aloce resurse pentru 

evaluarea și monitorizarea utilizării 

acestor fonduri, asigurându-se că scopul 

și rezultatele lor sunt optime și conforme 

cu obiectivele în favoarea lucrătorilor și a 

ocupării forței de muncă; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/5 

Amendamentul  5 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2018/000 TA 2018 - 

Asistență tehnică la inițiativa Comisiei 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3b.  regretă că, deși FEG există de 

mult timp, încă nu s-au luat măsuri 

suplimentare pentru a evita delocalizarea 

și restructurarea locurilor de muncă 

industriale; observă că FEG nu este 

suficient în sine pentru a rezolva această 

problemă majoră a economiei europene; 

solicită elaborarea unei noi strategii 

industriale și de investiții pentru Europa, 

cu scopul de a păstra locurile de muncă și 

a le face mai stabile și mai calificate; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/6 

Amendamentul  6 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2018/000 TA 2018 - 

Asistență tehnică la inițiativa Comisiei 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 9a. solicită ca monitorizarea 

rezultatelor economice ale societăților în 

cazul cărora s-a produs mobilizarea FEG 

să devină o regulă; rapoartele ar constitui 

un act de oprobriu public dacă aceste 

companii desfășoară operațiuni de 

delocalizare care duc la concedieri într-un 

loc pentru a crea locuri de muncă în alt 

loc, deși companiile respective obțin 

profituri operaționale în ansamblul 

lanțului lor valoric; asistența acordată 

lucrătorilor nu trebuie să fie suspendată 

în acest caz, dar, în schimb, un astfel de 

raport public ar putea fi folosit împotriva 

angajatorilor și întreprinderilor implicate, 

pentru a refuza orice nouă activitate 

contractuală cu instituțiile Uniunii; 

Or. es 

 

 


