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26.9.2011 B7-0521/5 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Elisabeth Schroedter 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

Budúcnosť Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. podporuje návrh Komisie pokračovať v 
EFG aj nad rámec súčasného 
viacročného finančného rámca a žiada 
Komisiu, aby urýchlene objasnila situáciu 

poľnohospodárskych pracovníkov a 

pracovníkov so zmluvami na dobu určitú; 

4. odporúča, aby sa Európsky fond na 
prispôsobenie sa globalizácii zefektívnil a 
začlenil do štrukturálnych fondov bez 
toho, aby to viedlo k zníženiu celkovej 
výšky prostriedkov okruhu Kohézia v 
rámci rozpočtu EÚ a žiada Komisiu, aby 

urýchlene objasnila situáciu 

poľnohospodárskych pracovníkov a 

pracovníkov so zmluvami na dobu určitú; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0521/6 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Elisabeth Schroedter 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

Budúcnosť Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

9. navrhuje preto vytvoriť vlastný 
rozpočtový riadok pre EGF ako nástroj 
Spoločenstva, ktorým sa zabezpečí 
rýchlejší a účinnejší postup umožňujúci 

vyplatenie preddavkov uchádzačom 

z radov členských štátov v priebehu dvoch 
mesiacov od registrácie žiadosti; 

9. navrhuje, aby sa v budúcom 

programovom období zabezpečil rýchlejší 
a účinnejší postup umožňujúci vyplatenie 

preddavkov uchádzačom z radov členských 

štátov v období dvoch mesiacov od 

registrácie žiadosti; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0521/7 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Elisabeth Schroedter 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B7-0521/2011 

Pervenche Berès, Marian Harkin 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

Budúcnosť Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

15. dôrazne žiada Komisiu, aby 

preskúmala spôsoby, ako zabezpečiť, že 

prostriedky z EGF nebudú nepriamo 

využívať nadnárodné spoločnosti 

vykazujúce čistý zisk s cieľom znížiť 

vlastné náklady spojené s 

reštrukturalizáciou sociálne zodpovedným 

spôsobom a na vyhýbanie sa 

zodpovednosti; 

15. dôrazne žiada Komisiu, aby 

preskúmala spôsoby, ako zabezpečiť, aby 

prostriedky z EGF nepriamo nevyužívali 

nadnárodné spoločnosti vykazujúce čistý 

zisk s cieľom znížiť vlastné náklady 

spojené s reštrukturalizáciou sociálne 

zodpovedným spôsobom a na vyhýbanie sa 

zodpovednosti; vyzýva Komisiu, aby 
vytvorila rámec EÚ na predvídanie a 
riadenie zmien a reštrukturalizáciu, 
v ktorom by tieto spoločnosti boli finančne 
zodpovedné za opatrenia na opätovné 
prijímanie pracovníkov; 

Or. en 

 

 


