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Ændringsforslag 1
Pernando Barrena Arza
for The Left-Gruppen

Betænkning A9-0319/2021
Eider Gardiazabal Rubial
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – EGF/2021/001 
ES/País Vasco metal - Spanien
(COM(2021)0618 – C9-0377/2021 – 2021/0316(BUD))

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. glæder sig over, at den samordnede 
pakke af individualiserede tilbud er blevet 
udarbejdet af Spanien i samråd med 
arbejdsmarkedets parter13;  minder om, at 
inddragelsen af arbejdsmarkedets parter 
blev sikret gennem deres repræsentation i 
Lanbides bestyrelse, som består af 
repræsentanter for regionalregeringen, 
fagforeninger og 
arbejdsgiverorganisationer;

9. glæder sig over, at den samordnede 
pakke af individualiserede tilbud er blevet 
udarbejdet af Spanien i samråd med 
arbejdsmarkedets parter13; minder om, at 
inddragelsen af visse 
arbejdsmarkedsparter blev sikret ved deres 
repræsentation i Lanbides bestyrelse, som 
består af repræsentanter for 
regionalregeringen, fagforeninger og 
arbejdsgiverorganisationer; mener, at de 
største fagforeninger og kooperative joint 
ventures i Baskerregionen også burde 
være blevet hørt, da de er vigtige 
arbejdsmarkedsparter i forbindelse med 
den sociale dialog;

__________________ __________________
13 Ansøgningen blev godkendt af Lanbide, 
den baskiske offentlige arbejdsformidling 
(arbejdsmarkedets parter er en del af 
bestyrelsen), den 2. juli 2021.  Der blev 
også afholdt møder den 19. januar og den 
2. februar 2021 med Federación Vizcaína 
de Empresas del Metal, (sammenslutningen 
af metalvirksomheder i Biscaya), 
Asociación de Empresas de Guipúzcoa – 
ADEGI (erhvervssammenslutningen i 
Guipúzcoa) og SEA-Empresas Alavesas 
(erhvervssammenslutninger i Alava).

13 Ansøgningen blev godkendt af Lanbide, 
den baskiske offentlige arbejdsformidling 
(arbejdsmarkedets parter er en del af 
bestyrelsen), den 2. juli 2021. Der blev 
også afholdt møder den 19. januar og den 
2. februar 2021 med Federación Vizcaína 
de Empresas del Metal, (sammenslutningen 
af metalvirksomheder i Biscaya), 
Asociación de Empresas de Guipúzcoa – 
ADEGI (erhvervssammenslutningen i 
Guipúzcoa) og SEA-Empresas Alavesas 
(erhvervssammenslutninger i Alava).
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