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Τροπολογία  5 

Elisabeth Schroedter 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Το µέλλον του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

4. υποστηρίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να συνεχίσει τη λειτουργία του 
ΕΤΠ και πέρα της διάρκειας του 
ισχύοντος Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού 
Πλαισίου και ζητεί επειγόντως 

διευκρινίσεις όσον αφορά την κατάσταση 

των γεωργών και των εργαζοµένων µε 

συµβάσεις ορισµένου χρόνου· 

4. συνιστά το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση να 
εναρµονιστεί και να ενοποιηθεί µε τα 
διαρθρωτικά ταµεία, χωρίς αυτό να έχει 
ως συνέπεια τη µείωση του συνολικού 
µεγέθους της κατηγορίας Συνοχή στον 
προϋπολογισµό της ΕΕ και ζητεί 
επειγόντως διευκρινίσεις όσον αφορά την 

κατάσταση των γεωργών και των 

εργαζοµένων µε συµβάσεις ορισµένου 

χρόνου· 

Or. en 
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Τροπολογία  6 

Elisabeth Schroedter 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

Το µέλλον του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

9. προτείνει συνεπώς τη δηµιουργία 

ενός ξεχωριστού δηµοσιονοµικού 

κονδυλίου για το ΕΤΠ ως κοινοτικό µέσο 

µε στόχο τη θέσπιση µιας ταχύτερης και 

αποτελεσµατικότερης διαδικασίας µε την 

οποία θα καθίσταται δυνατή η παροχή 

προκαταβολής στο αιτούν κράτος µέλος 

εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία 

καταχώρησης της αίτησής τους· 

9. Proposes to provide in the next 
programming period for a faster and more 

effective procedure allowing for advances 
to be paid to applicant Member States 

within a period of two months from the 

registration of their application; 

Or. en 
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Τροπολογία  7 

Elisabeth Schroedter 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

Το µέλλον του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

15. καλεί µετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 

να ερευνήσει τρόπους προκειµένου να 

διασφαλιστεί ότι οι κερδοφόρες 

πολυεθνικές επιχειρήσεις δεν 

χρησιµοποιούν έµµεσα τα κονδύλια του 

ΕΤΠ προκειµένου να µειώσουν το κόστος 

που συνεπάγεται για αυτές µια κοινωνικά 

υπεύθυνη αναδιάρθρωση και να 

απεκδυθούν των ευθυνών τους· 

15. καλεί µετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να 

ερευνήσει τρόπους προκειµένου να 

διασφαλιστεί ότι οι κερδοφόρες 

πολυεθνικές επιχειρήσεις δεν 

χρησιµοποιούν έµµεσα τα κονδύλια του 

ΕΤΠ προκειµένου να µειώσουν το κόστος 

που συνεπάγεται για αυτές µια κοινωνικά 

υπεύθυνη αναδιάρθρωση και να 

απεκδυθούν των ευθυνών τους· calls on 
the Commission to establish an EU 
framework for anticipation and 
management of change and restructuring 
in which these companies are held 
financially responsible for re-employment 
measures; 

Or. en 

 

 


