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Изменение  5 

Elisabeth Schroedter 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Бъдещето на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. подкрепя предложението на 

Комисията да продължи ЕФПГ след 

настоящата МФР и настоява за 

спешно изясняване на ситуацията във 

връзка със земеделските производители 

и лицата със срочни договори; 

4. препоръчва Европейският фонд за 

приспособяване към глобализацията 

да бъде рационализиран и интегриран 

в структурните фондове, без това да 

води до намаляване на общия размер 

на средствата по функцията за 

сближаване в бюджета на ЕС и 

настоява за спешно изясняване на 

ситуацията във връзка със земеделските 

производители и лицата със срочни 

договори; 

Or. en 
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Изменение  6 

Elisabeth Schroedter 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Бъдещето на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. следователно предлага да се създаде 

отделен бюджетен ред за ЕФПГ като 

общностен инструмент с цел да се 

предвиди по-бърза и по-ефективна 

процедура, позволяваща да се изплаща 

аванс на кандидатстващите държави-

членки в рамките на период от 2 месеца 

от датата на регистриране на 

заявлението им; 

9. предлага през следващия програмен 

период да се предвиди по-бърза и по-

ефективна процедура, позволяваща да 

се изплаща аванс на кандидатстващите 

държави-членки в рамките на период от 

2 месеца от датата на регистриране на 

заявлението им; 

Or. en 
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Изменение  7 

Elisabeth Schroedter 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Бъдещето на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. настоятелно призовава Комисията да 

проучи начини за гарантиране на това, 

че финансиране от ЕФПГ не се използва 

непряко от мултинационални компании 

с нетни печалби за намаляване на 

разходите им за управление на 

преструктурирането по един социално 

отговорен начин и за избягване на 

отговорностите им; 

15. настоятелно призовава Комисията да 

проучи начини за гарантиране на това, 

че финансиране от ЕФПГ не се използва 

непряко от мултинационални 

дружества с нетни печалби за 

намаляване на разходите им за 

управление на преструктурирането по 

един социално отговорен начин и за 

избягване на отговорностите им; 

призовава Комисията да създаде 

рамка на ЕС за предвиждане и 

управление на промените и 

преструктурирането, съобразно 

която тези дружества носят 

отговорност за мерките за повторно 

наемане на работа; 

Or. en 

 

 


