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26.9.2011 B7-0521/5 

Pakeitimas  5 

Elisabeth Schroedter 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo ateitis 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

4. pritaria Komisijos pasiūlymui išlaikyti 

EGF pasibaigus dabartinei daugiametei 

finansinei programai ir prašo skubiai 

paaiškinti ūkininkų ir dirbančiųjų pagal 

terminuotas sutartis pad÷tį; 

4. rekomenduoja racionalizuoti Europos 

prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 

fondo veiklą ir įtraukti jį į struktūrinius 

fondus nemažinant bendros išlaidų 

kategorijai „Sanglauda“ ES biudžete 

skiriamos sumos ir prašo skubiai paaiškinti 

ūkininkų ir dirbančiųjų pagal terminuotas 

sutartis pad÷tį; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0521/6 

Pakeitimas  6 

Elisabeth Schroedter 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo ateitis 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

9. taigi siūlo EGF kaip Bendrijos 

priemonei sukurti atskirą biudžeto eilutę 

siekiant nustatyti greitesnę ir 

veiksmingesnę procedūrą, pagal kurią būtų 

galima išmok÷ti avansą paraišką 

pateikusioms valstyb÷ms nar÷ms per du 

m÷nesius nuo paraiškos įregistravimo; 

9. siūlo per kitą programavimo laikotarpį 

nustatyti greitesnę ir veiksmingesnę 

procedūrą, pagal kurią būtų galima 

išmok÷ti avansą paraišką pateikusioms 

valstyb÷ms nar÷ms per du m÷nesius nuo 

paraiškos įregistravimo; 

Or. en 
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Pakeitimas  7 

Elisabeth Schroedter 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo ateitis 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

15 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

15. ragina Komisiją ištirti būdus, kaip būtų 

galima užtikrinti, kad grynąjį pelną 

uždirbančios tarptautin÷s kompanijos 

netiesiogiai nesinaudotų EGF finansavimu, 

siekdamos sumažinti išlaidas, susijusias su 

socialiniu požiūriu atsakingai vykdomu 

restruktūrizavimu, ir išvengti atsakomyb÷s; 

15. ragina Komisiją ištirti būdus, kaip būtų 

galima užtikrinti, kad grynąjį pelną 

uždirbančios tarptautin÷s kompanijos 

netiesiogiai nesinaudotų EGF finansavimu, 

siekdamos sumažinti išlaidas, susijusias su 

socialiniu požiūriu atsakingai vykdomu 

restruktūrizavimu, ir išvengti atsakomyb÷s; 

ragina Komisiją sukurti ES išankstinio 

pakeitimų ir restruktūrizavimo planavimo 

ir valdymo sistemą, pagal kurią šios 

kompanijos būtų laikomos finansiškai 

atsakingomis už pakartotinio įdarbinimo 

priemones; 

Or. en 

 

 

 


