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26.9.2011 B7-0521/5 

Amendement  5 

Elisabeth Schroedter 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Toekomst van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. steunt het Commissievoorstel het EFG 

voort te zetten nadat het huidige MFK is 

afgelopen, en dringt erop aan dat de 

situatie met betrekking tot boeren en 

mensen met arbeidsovereenkomsten van 

bepaalde duur zo spoedig mogelijk wordt 

verduidelijkt; 

4. pleit ervoor het Europees fonds voor 

aanpassing aan de globalisering te 

stroomlijnen met en te integreren in de 

structuurfondsen, en ervoor te zorgen dat 

dit niet leidt tot een vermindering van de 

totale omvang van de rubriek "cohesie" 

binnen de EU-begroting, en dringt erop 

aan dat de situatie met betrekking tot 

boeren en mensen met 

arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur 

zo spoedig mogelijk wordt verduidelijkt; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0521/6 

Amendement  6 

Elisabeth Schroedter 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Toekomst van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. stelt dan ook voor een eigen 

begrotingslijn in het leven te roepen voor 

het EFG als Gemeenschapsinstrument om 

een snellere, doelmatiger procedure in te 

stellen die het mogelijk maakt om binnen 

twee maanden na de datum van registratie 

van hun aanvraag, voorschotten uit te keren 

aan lidstaten die daarom vragen; 

9. stelt voor in de volgende 

programmeringsperiode een snellere en 

doelmatiger procedure in te stellen die het 

mogelijk maakt om binnen een termijn van 

twee maanden na registratie van hun 

aanvraag, voorschotten uit te keren aan 

lidstaten die daarom vragen; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0521/7 

Amendement  7 

Elisabeth Schroedter 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Toekomst van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. verzoekt de Commissie met klem 

manieren te onderzoeken om te voorkomen 

dat EFG-kredieten door multinationale 

bedrijven die nettowinst boeken niet-

rechtstreeks worden gebruikt om hun 

kosten van een sociaal verantwoorde 

manier van herstructureren te beperken en 

onder hun verantwoordelijkheid uit te 

komen; 

15. verzoekt de Commissie met klem 

manieren te onderzoeken om te voorkomen 

dat EFG-kredieten door multinationale 

bedrijven die nettowinst boeken niet-

rechtstreeks worden gebruikt om hun 

kosten van een sociaal verantwoorde 

manier van herstructureren te beperken en 

onder hun verantwoordelijkheid uit te 

komen; verzoekt de Commissie een EU-

kader in het leven te roepen voor het 

anticiperen op en beheren van 

verandering en herstructurering, waarin 

deze bedrijven financieel verantwoordelijk 

gesteld worden voor re-

integratiemaatregelen; 

Or. en 

 

 


