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26.9.2011 B7-0521/5 

Alteração  5 

Elisabeth Schroedter 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

Futuro do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Apoia a proposta da Comissão no 

sentido de o FEG prosseguir para além do 

actual QFP, e solicita uma clarificação 

urgente da situação dos agricultores e dos 

trabalhadores com contratos a termo certo; 

4. Recomenda que o Fundo Europeu de 

Ajustamento à Globalização seja agilizado 

e integrado com os Fundos Estruturais, 

sem que tal implique uma redução do 

montante global da categoria Coesão do 

orçamento da UE, e solicita uma 

clarificação urgente da situação dos 

agricultores e dos trabalhadores com 

contratos a termo certo; 

Or. en 



 

AM\878450PT.doc  PE472.702v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

26.9.2011 B7-0521/6 

Alteração  6 

Elisabeth Schroedter 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

Futuro do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Propõe, por conseguinte, a criação de 

uma rubrica orçamental para o FEG 

enquanto instrumento comunitário, a fim 

de garantir um procedimento mais célere e 

mais eficaz, que permita pagar os 

adiantamentos aos Estados-Membros 

candidatos no prazo de dois meses a contar 

da data de registo da candidatura; 

9. Propõe que, no próximo período de 

programação, se assegure a existência de 

um procedimento mais célere e mais 

eficaz, que permita pagar os adiantamentos 

aos Estados-Membros candidatos no prazo 

de dois meses a contar do registo da sua 

candidatura; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0521/7 

Alteração  7 

Elisabeth Schroedter 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

Futuro do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Insta a Comissão a estudar formas de 

assegurar que os financiamentos do FEG 

não sejam utilizados indirectamente por 

empresa multinacionais com lucros 

líquidos para reduzir os custos a seu cargo 

decorrentes de uma reestruturação 

socialmente responsável, exonerando-se 

assim das suas responsabilidades; 

15. Insta a Comissão a estudar formas de 

assegurar que os financiamentos do FEG 

não sejam utilizados indirectamente por 

empresas multinacionais com lucros 

líquidos para reduzir os custos a seu cargo 

decorrentes de uma reestruturação 

socialmente responsável, exonerando-se 

assim das suas responsabilidades; solicita à 

Comissão que estabeleça um quadro da 

UE para a antecipação e gestão de 

mudanças e reestruturações, em que as 

referidas empresas sejam financeiramente 

responsáveis por medidas com vista a 

obter novo emprego;  

Or. en 

 

 


