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Pervenche Berès, Marian Harkin 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tulevik 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. toetab komisjoni ettepanekut jätkata 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondiga ka pärast praegust mitmeaastast 
finantsraamistikku ja palub kiiresti 
selgitada olukorda seoses 

põllumajandusettevõtjatega ja tähtajaliste 

töölepingutega töötajatega; 

4. soovitab Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi toimimise 
sujuvamaks muutmist ja integreerimist 
struktuurifondidega, ilma et see 
tähendaks rubriigi „Ühtekuuluvus” 
kogusuuruse vähendamist ELi eelarves, 
ning palub kiiresti selgitada olukorda 
seoses põllumajandusettevõtjatega ja 

tähtajaliste töölepingutega töötajatega; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. teeb seepärast ettepaneku luua 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi kui ühenduse vahendi jaoks 
omaette eelarverida, et saavutada kiirem 

ja tõhusam menetlus, mis võimaldaks teha 

taotlevale liikmesriigile ettemakse kahe 

kuu jooksul alates taotluse registreerimise 

kuupäevast; 

9. teeb ettepaneku luua järgmisel 
programmiperioodil kiirem ja tõhusam 

menetlus, mis võimaldaks teha taotlevale 

liikmesriigile ettemakse kahe kuu jooksul 

alates taotluse registreerimise kuupäevast; 

Or. en 
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15. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks 

võimalusi tagada, et puhaskasumit teenivad 

rahvusvahelised ettevõtted ei kasutaks 

kaudselt Globaliseerumisega Kohanemise 

Euroopa Fondi, et vähendada kulusid, mida 

toob kaasa ümberstruktureerimine 

sotsiaalselt vastutustundlikul viisil, ja oma 

kohustustest kõrvale hoida; 

15. nõuab tungivalt, et komisjon uuriks 

võimalusi tagada, et puhaskasumit teenivad 

rahvusvahelised ettevõtted ei kasutaks 

kaudselt Globaliseerumisega Kohanemise 

Euroopa Fondi, et vähendada kulusid, mida 

toob kaasa ümberstruktureerimine 

sotsiaalselt vastutustundlikul viisil, ja oma 

kohustustest kõrvale hoida; kutsub 
komisjoni üles looma muutuste ja 
ümberstruktureerimise ennetamiseks ja 
juhtimiseks ELi raamistikku, milles 
nendele ettevõtetele on pandud rahaline 
vastutus töötajatele uute töökohtade 
leidmisega seotud meetmete eest; 

Or. en 

 

 


