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28.5.2018 A8-0172/2 

Ändringsförslag  2 

Xabier Benito Ziluaga 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2018/000 

TA 2018 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ 

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

Förslag till resolution 

Skäl Ba (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ba. Dessa medel får under inga 

omständigheter användas för att 

kompensera för eventuella 

avgångsvederlag eller ersättningar för 

nedläggning av ett företag, eller för något 

stöd eller bidrag till nya anställningsavtal. 

Dessa medel bör endast täcka ekonomiskt 

stöd och utbildning under övergången till 

ny anställning eller bildandet av nya 

kooperativa företagsprojekt, om möjligt 

med nya investeringsstrategier. 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/3 

Ändringsförslag  3 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2018/000 

TA 2018 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ 

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

Förslag till resolution 

Skäl E 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. Europaparlamentet har vid 

upprepade tillfällen understrukit fondens 

betydelse som ett unionsinstrument för stöd 

till arbetstagare som blivit arbetslösa med 

avseende på ett förbättrat mervärde, ökad 

effektivitet och anställbarhet för 

stödmottagarna. 

E. Europaparlamentet har vid 

upprepade tillfällen understrukit fondens 

betydelse som ett unionsinstrument för stöd 

till arbetstagare som blivit arbetslösa med 

avseende på ett förbättrat mervärde, ökad 

effektivitet och anställbarhet för 

stödmottagarna. Detta inbegriper 

utbildning av berörd personal, 

tillhandahållande av verktyg för en bättre 

yrkesutveckling, främjande av balans 

mellan arbete och privatliv och vård av 

anhöriga samt främjande av 

entreprenörskap genom kooperativa 

företag som leds av uppsagda 

arbetstagare. 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/4 

Ändringsförslag  4 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2018/000 

TA 2018 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ 

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

Förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att, förutom att 

tillhandahålla information och underlätta 

tillgången till fonden, avsätta resurser för 

att bedöma och övervaka användningen 

av dessa medel så att det säkerställs att 

syftet med och resultaten av medlen är 

optimala och i linje med målen till förmån 

för arbetstagarna och sysselsättningen. 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/5 

Ändringsförslag  5 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2018/000 

TA 2018 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ 

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

Förslag till resolution 

Punkt 3b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 3b. Europaparlamentet beklagar att 

det efter att fonden tillämpats under en 

lång period fortfarande saknas ytterligare 

åtgärder för att undvika omlokalisering 

och omstrukturering av sysselsättningen 

inom industrin. Parlamentet konstaterar 

att fonden i sig inte är tillräcklig för att ta 

itu med detta allvarliga problem inom den 

europeiska ekonomin. Parlamentet 

efterlyser en ny industripolitik och 

investeringsstrategi för Europa i syfte att 

bibehålla sysselsättningen och göra 

arbetstillfällena mer stabila och 

kvalificerade. 

Or. es 
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28.5.2018 A8-0172/6 

Ändringsförslag  6 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0172/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2018/000 

TA 2018 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ 

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

Förslag till resolution 

Punkt 9a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 9a. Europaparlamentet anser att man 

som verksamhetsmetod bör införa en 

uppföljning av de företags ekonomiska 

resultat som ligger till grund för 

aktiveringen av fonden. Parlamentet 

konstaterar att sådana rapporter skulle 

innebära ett offentligt fördömande av 

situationer då dessa företag genomför 

omlokaliseringar där uppsägningar sker 

på en plats för att skapa arbetstillfällen på 

andra, samtidigt som företagen genererar 

operativa fördelar längs hela sin 

värdekedja. Parlamentet anser att stödet 

till arbetstagarna inte bör avbrytas i detta 

fall, men denna offentliga rapport skulle 

dock kunna användas mot de berörda 

arbetsgivarna och företagen genom att all 

ytterligare kontraktsstyrd verksamhet med 

unionens institutioner skulle avvisas. 

Or. es 

 

 


