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26. 9. 2011 B7-0521/5 

Pozměňovací návrh  5 

Elisabeth Schroedter 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci  

Budoucnost Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. podporuje návrh Komise pokračovat v 

EGF nad rámec stávajícího víceletého 

finančního rámce a žádá naléhavé 

vysvětlení situace, v níž se nacházejí 

zemědělci a pracovníci se smlouvami na 

dobu určitou; 

4. doporučuje, aby byl Evropský fond pro 

přizpůsobení se globalizaci zefektivněn a 

začleněn do strukturálních fondů, aniž by 

tím došlo ke snížení celkového objemu 

prostředků pro okruh „Soudržnost“ v 

rozpočtu EU, a žádá naléhavé vysvětlení 

situace, v níž se nacházejí zemědělci a 

pracovníci se smlouvami na dobu určitou; 

Or. en 
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26. 9. 2011 B7-0521/6 

Pozměňovací návrh  6 

Elisabeth Schroedter 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci  

Budoucnost Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. navrhuje proto vytvoření samostatné 

rozpočtové položky pro EGF jakožto 

nástroje Společenství, jenž by umožňoval 

rychlejší a účinnější postup pro vyplácení 

záloh žadatelským členským státům, a to 

do 2 měsíců od registrace jejich žádosti; 

9. navrhuje, aby byl pro příští programové 

období zajištěn rychlejší a účinnější 

postup, jenž by umožňoval vyplácení záloh 

žadatelským členským státům do 2 měsíců 

od registrace jejich žádosti; 

Or. en 
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26. 9. 2011 B7-0521/7 

Pozměňovací návrh  7 

Elisabeth Schroedter 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci  

Budoucnost Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. naléhavě žádá Komisi, aby prošetřila 

způsoby, jak zabránit tomu, aby finanční 

prostředky EGF nadnárodní společnosti 

nevyužívaly ke snižování nákladů 

spojených se sociálně odpovědnou 

restrukturalizací a k obcházení svých 

povinností; 

15. naléhavě žádá Komisi, aby prošetřila 

způsoby, jak zabránit tomu, aby finanční 

prostředky EGF nadnárodní společnosti 

nevyužívaly ke snižování nákladů 

spojených se sociálně odpovědnou 

restrukturalizací a k obcházení svých 

povinností; vyzývá Komisi, aby vytvořila 

rámec EU pro předvídání a řízení změn 

a restrukturalizaci, v němž jsou tyto 

společnosti finančně odpovědné za 

opatření pro opětovné přijetí pracovníků; 

Or. en 

 

 


