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26.9.2011 B7-0521/5 

Ändringsförslag  5 
Elisabeth Schroedter 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0521/2011 
Pervenche Berès, Marian Harkin 
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Hur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska fungera i framtiden 

Förslag till resolution 
Punkt 4 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet stöder 

kommissionens förslag att behålla fonden 

även efter att den nuvarande budgetramen 

har löpt ut, och efterfrågar ett brådskande 

förtydligande av situationen för 

jordbrukare och visstidsanställda. 

4. Europaparlamentet rekommenderar att 

fonden rationaliseras och integreras med 

strukturfonderna utan att detta får till 

följd att de samlade anslagen för 

sammanhållningen minskar i 

EU-budgeten, och efterfrågar ett 

brådskande förtydligande av situationen för 

jordbrukare och visstidsanställda. 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0521/6 

Ändringsförslag  6 
Elisabeth Schroedter 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0521/2011 
Pervenche Berès, Marian Harkin 
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Hur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska fungera i framtiden 

Förslag till resolution 
Punkt 9 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet föreslår därför att en 

särskild budgetpost upprättas för fonden 

som ett gemenskapsinstrument, i syfte att 

få till stånd ett snabbare och mer effektivt 

förfarande som gör det möjligt att betala ut 

förskott till ansökande medlemsstater inom 

två månader efter det att deras ansökan har 

registrerats. 

9. Europaparlamentet föreslår att man 

under nästa programperiod 

tillhandahåller ett snabbare och mer 

effektivt förfarande som gör det möjligt att 

betala ut förskott till ansökande 

medlemsstater inom en period av 

två månader från det att deras ansökan har 

registrerats. 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0521/7 

Ändringsförslag  7 
Elisabeth Schroedter 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0521/2011 
Pervenche Berès, Marian Harkin 
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Hur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska fungera i framtiden 

Förslag till resolution 
Punnnkt 15 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet uppmanar med kraft 

kommissionen att undersöka hur man kan 

undvika att medel från fonden används 

indirekt av multinationella företag med 

nettovinster för att minska kostnaderna för 

dem att genomföra omstruktureringar på ett 

socialt ansvarsfullt sätt och för att försöka 

dra sig undan sina skyldigheter. 

15. Europaparlamentet uppmanar med kraft 

kommissionen att undersöka hur man kan 

undvika att medel från fonden används 

indirekt av multinationella företag med 

nettovinster för att minska kostnaderna för 

dem att genomföra omstruktureringar på ett 

socialt ansvarsfullt sätt och för att försöka 

dra sig undan sina skyldigheter. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

inrätta en EU-ram för föregripande och 

hantering av förändringar och 

omstruktureringar enligt vilken dessa 

företag är ekonomiskt ansvariga för 

åtgärder för återinträde på 

arbetsmarknaden. 

Or. en 

 

 


