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28.5.2018 A8-0172/2 

Predlog spremembe  2 

Xabier Benito Ziluaga 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2018/000 TA 

2018 – tehnična pomoč na pobudo Komisije 

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

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ba. ker se ta sredstva ne bi smela v 

nobenem primeru uporabiti za 

odškodnine za odpuščene presežne 

delavce, nadomestilo za zaprtje podjetja, 

če pride do njega, ali nepovratna sredstva 

oziroma subvencije, namenjene 

zmanjšanju stroškov novih pogodb o 

zaposlitvi; ker je mogoče ta sredstva 

porabiti samo za ekonomsko pomoč in 

usposabljanje v prehodnem obdobju, 

dokler delavci ne najdejo nove zaposlitve, 

ali za nova zadružna podjetja z novimi 

naložbenimi strategijami, če je le mogoče; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/3 

Predlog spremembe  3 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2018/000 TA 

2018 – tehnična pomoč na pobudo Komisije 

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

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker je Evropski parlament večkrat 

poudaril, da so potrebne večja dodana 

vrednost, učinkovitost in zaposljivost 

prejemnikov sredstev ESPG kot 

instrumenta Unije za podporo 

delavcem, ki so postali presežni; 

E. ker je Evropski parlament večkrat 

poudaril, da so potrebne večja dodana 

vrednost, učinkovitost in zaposljivost 

prejemnikov sredstev ESPG kot 

instrumenta Unije za podporo 

delavcem, ki so postali presežni; ker 

ta pomoč vključuje poklicno 

usposabljanje odpuščenih delavcev, 

orodja za boljši poklicni razvoj, 

spodbujanje ravnovesja med 

zasebnim in poklicnim življenjem ter 

skrbi za odvisne osebe, pa tudi 

ukrepe za ustanavljanje zadružnih 

podjetij, ki jih vodijo odpuščeni 

delavci; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/4 

Predlog spremembe  4 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2018/000 TA 

2018 – tehnična pomoč na pobudo Komisije 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. poziva Komisijo, naj izboljša 

obveščanje o skladu ESPG in olajša 

črpanje iz njega ter nameni sredstva za 

ocenjevanje in nadzor uporabe teh 

sredstev, da bo namen sklada izpolnjen ter 

da bodo rezultati optimalni in skladni s 

cilji v korist delavcem in zaposlovanju; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/5 

Predlog spremembe  5 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2018/000 TA 

2018 – tehnična pomoč na pobudo Komisije 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 3 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3b.  obžaluje, da še vedno niso bili 

sprejeti ukrepi proti preseljevanju podjetij 

in prestrukturiranju industrije, čeprav se 

ESPG uporablja že dolgo; se zaveda, da 

ESPG sam po sebi ne zadostuje za 

reševanje tega hudega problema v 

evropskem gospodarstvu; poziva k 

oblikovanju nove industrijske in 

naložbene strategije za Evropo, da bo 

mogoče ohraniti delovna mesta za 

kvalificirane delavce, ki bodo bolj 

stabilna; 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/6 

Predlog spremembe  6 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2018/000 TA 

2018 – tehnična pomoč na pobudo Komisije 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 9 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 9a. poziva, da se kot zgled uvede 

spremljanje gospodarskih rezultatov 

podjetij, ki so prosila za sredstva iz ESPG; 

meni, da bi ta poročila pomenila javno 

neodobravanje, če bi ta podjetja selila 

proizvodnjo in zaradi tega odpuščala 

delavce na eni lokaciji ter jih zaposlovala 

na drugi, hkrati pa ustvarjala dobiček iz 

poslovanja v celotni vrednostni verigi; 

meni, da v takšnih primerih ne bi smeli 

odreči pomoči delavcem, vendar bi lahko 

javno poročilo uporabili v škodo 

vpletenim delodajalcem in podjetjem ter 

jim preprečili nadaljnje sklepanje pogodb 

z institucijami Unije; 

Or. es 

 

 


