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26.9.2011 B7-0521/5 

Módosítás  5 
Elisabeth Schroedter 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalási indítvány B7-0521/2011 
Pervenche Berès, Marian Harkin 
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap jövıje 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
4 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. támogatja az Európai Bizottság 

javaslatát, miszerint továbbra is folytassák 

az Alap folyósítását a jelenlegi többéves 

pénzügyi kereten felül, illetve sürgıs 

pontosítást kér tekintettel a mezıgazdasági 

termelık és azok helyzetére, akiknek 

határozott idıre szóló szerzıdése van; 

4. javasolja, hogy racionalizálják az 

Európai Globalizációs Alkalmazkodási 

Alapot, és integrálják a strukturális 

alapokba, biztosítva azt, hogy ez nem 

jelenti a kohéziós fejezet általános 

méretének csökkentését az EU 

költségvetésében, illetve sürgıs pontosítást 

kér tekintettel a mezıgazdasági termelık és 

azok helyzetére, akiknek határozott idıre 

szóló szerzıdése van; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0521/6 

Módosítás  6 
Elisabeth Schroedter 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalási indítvány B7-0521/2011 
Pervenche Berès, Marian Harkin 
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap jövıje 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
9 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. ezért javasolja, hogy közösségi 

eszközként hozzanak létre egy saját 

költségvetési tételt az EGAA számára 

annak érdekében, hogy egy gyorsabb és 

hatékonyabb eljárást dolgozzanak ki, 

amely lehetıvé teszi, hogy elıleget 

fizessenek a kérelmezı tagállamoknak a 

kérelmezés regisztrálásától számított két 

hónapon belül; 

9. javasolja, hogy a következı 

programozási idıszakban dolgozzanak ki 

egy gyorsabb és hatékonyabb eljárást, 

amely lehetıvé teszi, hogy elıleget 

fizessenek a kérelmezı tagállamoknak a 

kérelmük regisztrálásától számított két 

hónapon belül; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0521/7 

Módosítás  7 
Elisabeth Schroedter 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalási indítvány B7-0521/2011 
Pervenche Berès, Marian Harkin 
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap jövıje 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
15 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja 

meg azokat a módokat, amelyekkel 

biztosítani tudja, hogy a multinacionális 

vállalatok nem használják közvetetten az 

EGAA pénzügyi eszközeit a nettó nyereség 

olyan bemutatására, hogy társadalmilag 

felelıs módon csökkentsék szerkezetváltási 

költségüket, valamint kibújjanak a 

felelısség alól; 

15. sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja 

meg azokat a módokat, amelyekkel 

biztosítani tudja, hogy a multinacionális 

vállalatok nem használják közvetetten az 

EGAA pénzügyi eszközeit a nettó nyereség 

olyan bemutatására, hogy társadalmilag 

felelıs módon csökkentsék szerkezetváltási 

költségüket, valamint kibújjanak a 

felelısség alól; felhívja a Bizottságot, hogy 

hozzon létre a változásokra és a 

szerkezetváltásokra való felkészülésre és 

azok kezelésére szolgáló uniós keretet, 

amelyben ezeket a vállalatokat 

pénzügyileg felelıssé teszik a 

munkavállalók újrafoglalkoztatását segítı 

intézkedésekért; 

Or. en 

 

 


