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26.9.2011 B7-0521/5 

Poprawka  5 

Elisabeth Schroedter 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Przyszłość Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. popiera wniosek Komisji o 

kontynuowanie EFG, wykraczając poza 

obecne wieloletnie ramy finansowe, oraz 

wzywa do pilnego wyjaśnienia sytuacji w 

odniesieniu do rolników i pracowników o 

umowach na czas określony; 

4. zaleca, aby Europejski Fundusz 

Dostosowania do Globalizacji został 

usprawniony i włączony do funduszy 

strukturalnych bez pociągania za sobą 

redukcji ogólnej kwoty środków w dziale 

przeznaczonym na spójność w budŜecie 

UE oraz wzywa do pilnego wyjaśnienia 

sytuacji w odniesieniu do rolników i 

pracowników o umowach na czas 

określony; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0521/6 

Poprawka  6 

Elisabeth Schroedter 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Przyszłość Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. proponuje w związku z tym, by dla EFG, 

jako instrumentu wspólnotowego, 

przewidziano odrębną pozycję budŜetową, 

aby ustanowić szybszą i skuteczniejszą 

procedurę umoŜliwiającą wypłacanie 

zaliczek wnioskującym państwom 

członkowskim w ciągu dwóch miesięcy od 

dnia zarejestrowania ich wniosku; 

9. proponuje, aby w następnym cyklu 

programowania wprowadzono szybszą i 

skuteczniejszą procedurę umoŜliwiającą 

wypłacanie zaliczek wnioskującym 

państwom członkowskim w ciągu dwóch 

miesięcy od zarejestrowania wniosku; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0521/7 

Poprawka  7 

Elisabeth Schroedter 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Przyszłość Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. wzywa Komisję do zbadania sposobów 

zapewnienia, Ŝe finansowanie z EFG nie 

będzie wykorzystywane pośrednio przez 

międzynarodowe przedsiębiorstwa 

wykazujące zysk netto do redukowania 

ponoszonych przez nie kosztów 

przeprowadzanych restrukturyzacji w 

sposób odpowiedzialny społecznie i do 

uchylania się od odpowiedzialności; 

15. wzywa Komisję do zbadania sposobów 

zapewnienia, Ŝe finansowanie z EFG nie 

będzie wykorzystywane pośrednio przez 

międzynarodowe przedsiębiorstwa 

wykazujące zysk netto do redukowania 

ponoszonych przez nie kosztów 

przeprowadzanych restrukturyzacji w 

sposób odpowiedzialny społecznie i do 

uchylania się od odpowiedzialności; wzywa 

Komisję do ustanowienia unijnych ram 

przewidywania zmian i zarządzania nimi 

oraz restrukturyzacji, w których 

przedsiębiorstwa te będą ponosiły 

finansową odpowiedzialność za działania 

mające na celu pomoc pracownikom w 

znalezieniu nowego zatrudnienia; 

Or. en 

 

 


