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26.9.2011 B7-0521/5 

Grozījums Nr.  5 

Elisabeth Schroedter 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda nākotne 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. atbalsta Komisijas priekšlikumu 
turpināt EGF izmantošanu pēc 

pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas 

beigām un prasa nekavējoties sniegt 
skaidrojumu par lauksaimnieku un to darba 
Ħēmēju stāvokli, kuru darba līgums ir uz 
noteiktu laiku;  

4. iesaka labāk organizēt Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fondu un 

integrēt to struktūrfondos tā, ka netiek 

samazināts kohēzijai ES budžetā 

paredzētās pozīcijas kopējais apjoms, un 
prasa nekavējoties sniegt skaidrojumu par 
lauksaimnieku un to darba Ħēmēju stāvokli, 
kuru darba līgums ir uz noteiktu laiku; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  6 

Elisabeth Schroedter 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda nākotne 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. tādēĜ ierosina izveidot atsevišėu budžeta 
pozīciju EGF kā Kopienas instrumentam, 

lai nodrošinātu ātrāku un efektīvāku 
procedūru, ar kuru saskaĦā pieteikumu 
iesniedzējām dalībvalstīm avansa 
maksājumus var izmaksāt divu mēnešu 
laikā pēc šo valstu pieteikumu 
reăistrēšanas dienas; 

9. ierosina nākamajā plānošanas 
laikposmā nodrošināt ātrāku un efektīvāku 
procedūru, ar kuru saskaĦā pieteikumu 
iesniedzējām dalībvalstīm avansa 
maksājumus var izmaksāt divu mēnešu 
laikposmā pēc šo valstu pieteikumu 
reăistrēšanas; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  7 

Elisabeth Schroedter 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda nākotne 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. mudina Komisiju izpētīt iespējas, kā 
nodrošināt, lai daudzvalstu uzĦēmumi, 
kuriem ir tīrā peĜĦa, nevar netieši izmantot 
EGF finansējumu nolūkā samazināt savas 
izmaksas saistībā ar restrukturizācijas 
radīto problēmu risināšanu sociāli atbildīgā 
veidā un izvairīties no atbildības; 

15. mudina Komisiju izpētīt iespējas, kā 
nodrošināt, lai daudzvalstu uzĦēmumi, 
kuriem ir tīrā peĜĦa, nevar netieši izmantot 
EGF finansējumu nolūkā samazināt savas 
izmaksas saistībā ar restrukturizācijas 
radīto problēmu risināšanu sociāli atbildīgā 
veidā un izvairīties no atbildības; aicina 
Komisiju izveidot ES sistēmu pārmaiĦu 

un restrukturizācijas prognozēšanai un 

vadībai, paredzot, ka šie uzĦēmumi ir 

finansiāli atbildīgi par jaunas 

nodarbinātības nodrošināšanas 

pasākumiem; 

Or. en 

 
 


