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Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. støtter Kommissionens forslag om at 

fortsætte Globaliseringsfonden ud over 

den nuværende flerårige finansielle 

ramme og anmoder om afklaring snarest 

muligt af situationen med hensyn til 

landbrugere og folk på tidsbegrænsede 

kontrakter; 

4. henstiller, at Den Europæiske Fond for 

Tilpasning til Globaliseringen strømlines 

og integreres med strukturfondene, uden 

at dette medfører en reduktion af det 

samlede udgiftsområde vedrørende 

samhørighed på EU-budgettet, og 

anmoder om afklaring snarest muligt af 

situationen med hensyn til landbrugere og 

folk på tidsbegrænsede kontrakter; 

Or. en 
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Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. foreslår derfor, at der oprettes en egen 

budgetpost for Globaliseringsfonden som 

EU-instrument med henblik på at sikre en 

hurtigere og mere effektiv procedure, der 

giver mulighed for at udbetale forskud til 

ansøgermedlemsstaterne inden to måneder 

fra den dato, hvor deres ansøgning er 

registreret; 

9. foreslår, at der i den næste 

programmeringsperiode tilvejebringes en 

hurtigere og mere effektiv procedure, der 

giver mulighed for at udbetale forskud til 

ansøgermedlemsstaterne inden for en 

periode på to måneder fra registreringen 

af deres ansøgning; 

Or. en 



 

AM\878450DA.doc  PE472.702v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

26.9.2011 B7-0521/7 

Ændringsforslag  7 

Elisabeth Schroedter 

for Verst/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

Den Europæiske Globaliseringsfonds fremtid 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at undersøge mulighederne for at sikre, 

at Globaliseringsfondens midler ikke 

anvendes indirekte af multinationale 

selskaber, der har en nettofortjeneste, med 

henblik på at reducere de omkostninger, 

der følger af at håndtere omstruktureringer 

på en socialt ansvarlig måde, og således at 

unddrage sig deres ansvar; 

15. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at undersøge mulighederne for at sikre, 

at Globaliseringsfondens midler ikke 

anvendes indirekte af multinationale 

selskaber, der har en nettofortjeneste, med 

henblik på at reducere de omkostninger, 

der følger af at håndtere omstruktureringer 

på en socialt ansvarlig måde, og således at 

unddrage sig deres ansvar; opfordrer 

Kommissionen til at fastlægge EU-

rammer for forberedelse og håndtering af 

forandringer og omstrukturering, hvorved 

disse selskaber gøres økonomisk 

ansvarlige for 

genansættelsesforanstaltninger; 

Or. en 

 

 


