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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Introducere

Comerțul a devenit recent nu doar sinonim cu globalizarea, ci și o sursă majoră de îngrijorare 
pentru public. Obiectivul principal al acordurilor comerciale recente a deviat de la a crea 
norme de stimulare a deschiderii piețelor. În schimb, acestea au integrat aspecte legate de 
comerț, cum ar fi investițiile și drepturile de proprietate intelectuală. Prin urmare, deschiderea 
pieței mondiale a devenit foarte strâns legată de investiții, de fluxurile de capital și de 
liberalizarea sectorului financiar, iar efectele comerciale s-au repercutat asupra chestiunilor 
legate de muncă, mediu și schimbările tehnologice. 

Chiar dacă literatura economică concluzionează că rezultatele generale ale liberalizării 
comerțului sunt pozitive, unele sectoare sunt afectate negativ, ceea ce conduce la costuri de 
ajustare, la degradarea veniturilor și la pierderea locurilor de muncă. Realitatea arată că există 
întotdeauna învingători și învinși, iar beneficiile obținute din comerț nu sunt distribuite în 
mod egal între statele membre, regiuni și societăți. Practicile comerciale nereglementate și 
inechitabile au exacerbat inegalitățile sociale, economice și de mediu.

Sunt necesare măsuri complementare la nivelul UE și la nivel național pentru a preveni 
efectele negative și pentru a compensa în mod corespunzător efectele negative ale comerțului 
sau ale globalizării. O distribuție echitabilă a bogăției, în special în rândul grupurilor celor 
mai precare, poate fi realizată numai dacă se instituie măsuri atât la nivel european, cât și 
național. Guvernele naționale nu au reușit, până în prezent, să asigure avantaje comerciale 
pentru toți. Redistribuirea, emanciparea prin educație, politicile proactive pe piața forței de 
muncă și consolidarea sindicatelor sunt teme legate de comerț care se încadrează în domeniul 
de aplicare al politicilor naționale. 

În plus, se pot aduce, de asemenea, îmbunătățiri în ceea ce privește Uniunea Europeană (UE). 
Acordurile comerciale echitabile și echilibrate ar trebui nu numai să reprezinte instrumentele 
necesare pentru a crea creștere economică, locuri de muncă decente și dezvoltare durabilă, ci 
și pentru a îmbunătăți și proteja condițiile de muncă și viețile lucrătorilor de-a lungul 
lanțurilor de aprovizionare globale. Din păcate, până în prezent, acordurile comerciale 
încheiate de UE, în special capitolele privind comerțul și dezvoltarea durabilă, nu dispun de 
mecanisme executorii pentru a apăra standardele în domeniul muncii și al mediului. Este 
nevoie de voință politică pentru ca aceste capitole să fie mai puternice și să includă sancțiuni 
în ultimă instanță. În cazul în care UE dorește să aibă competență exclusivă în domeniul 
comerțului, UE ar trebui totodată să își asume responsabilitatea pentru modificările și 
consecințele care decurg din acordurile sale comerciale și ar trebui să își modifice abordarea 
față de politica comercială.

Este extrem de important ca UE nu doar să anticipeze efectele negative posibile ce decurg din 
acordurile comerciale, dar și să se asigure că beneficiile sunt distribuite în mod echitabil. 

Comisia Europeană a recunoscut acest fapt și a înființat în 2006 Fondul european de ajustare 
la globalizare (FEG) pentru a sprijini lucrătorii care și-au pierdut locul de muncă din cauza 
globalizării, a automatizării și a dezvoltării tehnologice să revină în câmpul muncii. Din cauza 
crizei economice și financiare, Comisia a extins domeniul de aplicare pentru a include și 
persoanele prejudiciate în urma crizei. În pofida bugetelor relativ mici și a procedurilor 
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complexe, FEG a adus rezultate concrete pentru aproape 142 300 de lucrători din întreaga UE, 
de la înființarea sa. 

Principalele elemente ale raportului:

Domeniu de aplicare, criterii

Cu toate acestea, analiza arată că FEG nu și-a atins potențialul maxim și că, din păcate, a fost 
subutilizat. Prin urmare, raportoarea nu se limitează la propunerea Comisiei de extindere a 
domeniului de aplicare al regulamentului. Asigurarea unui grad mai ridicat de flexibilitate în 
acordarea de asistență lucrătorilor, compensată de schimburile comerciale din interiorul UE și 
de delocalizare, în regiunile care suferă de o deteriorare economică treptată și cumulativă sau 
de o rată ridicată a șomajului și, de asemenea, corelarea mai directă a FEG cu anumite 
instrumente ale politicii comerciale, cum ar fi asistența comercială.

Proceduri:

În plus față de domeniul de aplicare, raportoarea este de acord cu opinia Comisiei potrivit 
căreia trebuie îmbunătățite unele elemente procedurale pentru a scurta durata procesului de 
depunere a cererilor și pentru a simplifica procedura. Raportoarea propune crearea unui 
serviciu de asistență care să sprijine statele membre în cererile lor și, de asemenea, să 
colecteze date mai bune, pentru a îmbunătăți procesul de monitorizare și evaluare. 

Având în vedere că FEG ar trebui să contribuie ca un instrument transsectorial, oferind de 
asistență lucrătorilor reinserați profesional în alte sectoare, actorii sociali (părți interesate, 
ONG-uri, sindicate) ar trebui să joace un rol important și ar trebui să fie mai implicați în 
funcționarea FEG pentru o mai bună coordonare a procesului și o mai bună coordonare între 
diferitele instrumente existente ale UE. 

Concluzie:

Raportoarea propune o serie de modificări ale propunerii Comisiei ca punct de plecare pentru 
continuarea reflecției și pentru modificări suplimentare care urmează a fi făcute de-a lungul 
procesului legislativ în Parlament.

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La 17 noiembrie 2017, ca răspuns 
la provocările sociale din Europa, 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia au proclamat în comun Pilonul 
european al drepturilor sociale15. Ținând 
seama de realitățile în schimbare de pe 
piața forței de muncă, Uniunea trebuie să 
fie pregătită pentru provocările actuale și 
viitoare generate de globalizare și 
digitalizare, luând măsuri pentru ca de 
creștere să beneficieze cât mai multe 
segmente ale societății și îmbunătățind 
politicile de ocupare a forței de muncă și 
politicile sociale. Cele douăzeci de 
principii-cheie ale pilonului sunt 
structurate în jurul a trei categorii: egalitate 
de șanse și de acces pe piața muncii; 
condiții de lucru echitabile; protecție și 
incluziune socială. Pilonul european al 
drepturilor sociale acționează ca un cadru 
director general al Fondului european de 
ajustare la globalizare (FEG), permițând 
Uniunii să pună în practică principiile 
relevante în cazul evenimentelor majore de 
restructurare.

(2) La 17 noiembrie 2017, ca răspuns 
la provocările sociale din Europa, 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia au proclamat în comun Pilonul 
european al drepturilor sociale15. Ținând 
seama de realitățile în schimbare din 
societățile noastre și de pe piața forței de 
muncă, Uniunea trebuie să fie pregătită 
pentru provocările actuale și viitoare 
generate de schimbările climatice, 
globalizare și digitalizare, luând măsuri 
pentru ca de dezvoltare să beneficieze cât 
mai multe segmente ale societății și 
îmbunătățind politicile de ocupare a forței 
de muncă și politicile sociale. Cele 
douăzeci de principii-cheie ale pilonului 
sunt structurate în jurul a trei categorii: 
egalitate de șanse și de acces pe piața 
muncii; condiții de lucru echitabile; 
protecție și incluziune socială. Pilonul 
european al drepturilor sociale acționează 
ca un cadru director general al Fondului 
european de ajustare la globalizare (FEG), 
permițând Uniunii să pună în practică 
principiile relevante în cazul evenimentelor 
majore de restructurare.

________________ __________________

15

https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_ro.

15

https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_ro.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La 20 iunie 2017, Consiliul a 
aprobat răspunsul Uniunii16 la „Agenda 
2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă”17

– un viitor european durabil. Consiliul a 
subliniat importanța realizării dezvoltării 

(3) La 20 iunie 2017, Consiliul a 
aprobat răspunsul Uniunii16 la „Agenda 
2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă”17

– un viitor european durabil. Consiliul a 
subliniat importanța realizării dezvoltării 
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durabile în cele trei dimensiuni 
(economică, socială și de mediu) într-un 
mod echilibrat și integrat. Este esențial ca 
dezvoltarea durabilă să fie integrată în 
cadrul european de politici și ca Uniunea să 
fie ambițioasă în politicile pe care le aplică 
pentru a aborda provocările mondiale. 
Consiliul a salutat Comunicarea Comisiei 
din 22 noiembrie 2016, intitulată 
„Următorii pași către un viitor european 
durabil”, ca o primă etapă în integrarea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă și în 
aplicarea dezvoltării durabile ca principiu 
călăuzitor esențial pentru toate politicile 
Uniunii, inclusiv prin instrumentele sale de 
finanțare.

durabile în cele trei dimensiuni 
(economică, socială și de mediu) într-un 
mod echilibrat și integrat. Este esențial ca 
dezvoltarea durabilă să fie integrată în 
cadrul european de politici și ca Uniunea să 
fie ambițioasă în politicile pe care le aplică 
pentru a aborda provocările mondiale. 
Acordurile comerciale cu dispoziții solide 
și executorii pentru comerț și dezvoltare 
durabilă pot reprezenta instrumente 
pentru realizarea unei dezvoltări durabile, 
pentru crearea de locuri de muncă 
decente și pentru o creștere favorabilă 
incluziunii, precum și pentru distribuirea 
mai echitabilă a beneficiilor comerciale 
între regiuni, între statele membre și în 
cadrul societăților. Consiliul a salutat 
Comunicarea Comisiei din 22 noiembrie 
2016, intitulată „Următorii pași către un 
viitor european durabil”, ca o primă etapă 
în integrarea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă și în aplicarea dezvoltării durabile 
ca principiu călăuzitor esențial pentru toate 
politicile Uniunii, inclusiv prin 
instrumentele sale de finanțare.

__________________ __________________

16 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/pr
ess-releases/2017/06/20/agenda-
sustainable-development/

16 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/pr
ess-releases/2017/06/20/agenda-
sustainable-development/

17

https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld

17

https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În februarie 2018, Comisia a 
adoptat comunicarea sa privind „Un nou 
cadru financiar multianual, modern și 
capabil să asigure îndeplinirea eficientă a 
obiectivelor prioritare ale Uniunii după 
anul 2020”18. Comunicarea subliniază 

(4) În februarie 2018, Comisia a 
adoptat comunicarea sa privind „Un nou 
cadru financiar multianual, modern și 
capabil să asigure îndeplinirea eficientă a 
obiectivelor prioritare ale Uniunii după 
anul 2020”18. Comunicarea subliniază 
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faptul că bugetul Uniunii trebuie să sprijine 
economia socială de piață unică a Europei. 
Prin urmare, va fi extrem de important să 
se îmbunătățească șansele de angajare și să 
se abordeze provocările în materie de 
competențe, în special cele legate de 
digitalizare. Flexibilitatea bugetară trebuie 
să fie un principiu-cheie în următorul cadru 
financiar multianual. Mecanismele de 
flexibilitate trebuie să rămână în vigoare 
pentru ca Uniunea să poată reacționa la 
evenimente neprevăzute și pentru a se 
asigura faptul că resursele bugetare sunt 
utilizate acolo unde sunt necesare cel mai 
urgent.

faptul că bugetul Uniunii trebuie să sprijine 
economia socială de piață unică a Europei. 
Prin urmare, va fi extrem de important să 
se îmbunătățească șansele de angajare și să 
se abordeze provocările în materie de 
competențe, în special cele legate de 
digitalizare, automatizare, dezvoltarea de 
noi tehnologii și tranziția către o 
economie ecologică și eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor. 
Flexibilitatea bugetară trebuie să fie un 
principiu-cheie în următorul cadru 
financiar multianual. Mecanismele de 
flexibilitate trebuie să rămână în vigoare 
pentru ca Uniunea să poată reacționa la 
evenimente neprevăzute și pentru a se 
asigura faptul că resursele bugetare sunt 
utilizate acolo unde sunt necesare cel mai 
urgent.

__________________ __________________

18 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1527593308105&u
ri=CELEX:52018DC0098

18 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1527593308105&u
ri=CELEX:52018DC0098

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În „Documentul de reflecție privind 
valorificarea oportunităților oferite de 
globalizare”20, Comisia identifică 
globalizarea comerțului și evoluția 
tehnologică drept factorii principali ai 
cererii sporite de specialiști și ai scăderii 
numărului de locuri de muncă ce necesită 
un nivel mai scăzut de calificare. În pofida 
avantajelor globale enorme ale unui comerț
mai deschis și ale unei integrări sporite a 
economiilor mondiale, aceste efecte 
secundare negative trebuie combătute. 
Întrucât beneficiile actuale ale globalizării 
sunt deja distribuite în mod inegal în rândul 
cetățenilor și al regiunilor, având un impact 

(6) În „Documentul de reflecție privind 
valorificarea oportunităților oferite de 
globalizare”20, Comisia identifică 
globalizarea comerțului și evoluția 
tehnologică drept factorii principali ai 
cererii sporite de specialiști și ai scăderii 
numărului de locuri de muncă ce necesită 
un nivel mai scăzut de calificare. În pofida 
avantajelor globale enorme ale unui comerț
mai deschis și ale unei integrări sporite a 
economiilor mondiale, aceste efecte 
secundare negative trebuie combătute. 
Întrucât beneficiile actuale ale globalizării 
sunt deja distribuite în mod inegal în rândul 
cetățenilor și al regiunilor, având un impact 
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puternic asupra celor expuși efectelor sale 
negative, există pericolul ca evoluțiile 
tehnologice din ce în ce mai rapide să 
adâncească în continuare aceste efecte. 
Prin urmare, în conformitate cu principiile 
solidarității și sustenabilității, va fi necesar 
să se asigure faptul că beneficiile 
globalizării vor fi împărțite mai echitabil 
prin concilierea deschiderii economice și a 
progresului tehnologic cu protecția socială.

puternic asupra celor expuși efectelor sale 
negative, există pericolul ca evoluțiile 
tehnologice din ce în ce mai rapide să 
adâncească în continuare aceste efecte. 
Prin urmare, în conformitate cu principiile 
solidarității și sustenabilității, va fi necesar 
să se asigure faptul că efectele globalizării 
sunt mai bine anticipate, iar beneficiile 
sale potențiale sunt împărțite mai echitabil 
prin concilierea deschiderii economice și a 
progresului tehnologic cu o solidă protecție
socială.

__________________ __________________

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_ro.

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_ro.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Este probabil ca globalizarea și 
evoluția tehnologică să sporească și mai 
mult gradul de interconectare și 
interdependență a economiilor mondiale. 
Realocarea forței de muncă reprezintă o 
componentă integrantă și inevitabilă a 
acestor schimbări economice. Dacă se 
dorește ca beneficiile schimbării să fie 
distribuite în mod echitabil, este extrem de 
important să se acorde asistență lucrătorilor 
disponibilizați și persoanelor amenințate de 
disponibilizare. „Cadrul de calitate al UE 
pentru anticiparea schimbărilor și a 
restructurării”22 este instrumentul de 
politică al Uniunii care stabilește cadrul 
pentru bunele practici în materie de 
anticipare și gestionare a restructurării 
întreprinderilor. Acesta oferă un cadru 
cuprinzător cu privire la modul în care 
provocările aferente ajustării și 
restructurării economice și impactul social 

(8) Este probabil ca schimbările 
climatice, globalizarea și evoluția 
tehnologică să sporească și mai mult gradul 
de interconectare și interdependență a 
economiilor mondiale. Realocarea forței de 
muncă reprezintă o componentă integrantă 
și inevitabilă a acestor schimbări 
economice. Dacă se dorește ca beneficiile 
schimbării să fie distribuite în mod 
echitabil, este extrem de important să se 
acorde asistență lucrătorilor disponibilizați 
și persoanelor amenințate de 
disponibilizare. „Cadrul de calitate al UE 
pentru anticiparea schimbărilor și a 
restructurării”22 este instrumentul de 
politică al Uniunii care stabilește cadrul 
pentru bunele practici în materie de 
anticipare și gestionare a restructurării 
întreprinderilor. Acesta oferă un cadru 
cuprinzător cu privire la modul în care 
provocările aferente ajustării și 
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și în domeniul ocupării forței de muncă 
generat de respectivele provocări ar trebui 
să fie abordate cu ajutorul unor mijloace 
adecvate în materie de politici. De 
asemenea, acesta invită statele membre să 
utilizeze fondurile UE și fondurile 
naționale într-un mod care să permită 
atenuarea cu mai multă eficacitate a 
impactului social al restructurării, în 
special a efectelor negative asupra ocupării 
forței de muncă. Principalele instrumente 
ale Uniunii prin care se acordă asistență 
lucrătorilor afectați sunt Fondul social 
european Plus (FSE+), care este conceput 
să ofere sprijin într-un mod anticipativ, și 
FEG, care este menit să ofere sprijin într-
un mod reactiv în cazul unor evenimente 
majore neprevăzute de restructurare.

restructurării economice și impactul social 
și în domeniul ocupării forței de muncă 
generat de respectivele provocări ar trebui 
să fie abordate cu ajutorul unor mijloace 
adecvate în materie de politici. De 
asemenea, acesta invită statele membre să 
utilizeze fondurile UE și fondurile 
naționale într-un mod care să permită 
atenuarea cu mai multă eficacitate a 
impactului social al restructurării, în 
special a efectelor negative asupra ocupării 
forței de muncă. Principalele instrumente 
ale Uniunii prin care se acordă asistență 
lucrătorilor afectați sunt Fondul social 
european Plus (FSE+), care este conceput 
să ofere sprijin într-un mod anticipativ, și 
FEG, care este menit să ofere sprijin într-
un mod reactiv în cazul unor evenimente 
majore de restructurare.

__________________ __________________

22 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor 
intitulată „Cadrul de calitate al UE pentru 
anticiparea schimbărilor și a restructurării” 
(COM(2013)0882, 13.12.2013).

22 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor 
intitulată „Cadrul de calitate al UE pentru 
anticiparea schimbărilor și a restructurării” 
(COM(2013)0882, 13.12.2013).

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Cooperarea multilaterală cu 
partenerii noștri mondiali, consolidarea și 
reformarea instituțiilor multilaterale 
pentru ca acestea să devină mai echitabile 
și mai eficace sunt aspecte esențiale. FEG 
ar trebui să ofere asistență pentru 
lucrătorii disponibilizați din toate 
sectoarele care ar putea fi afectați de 
astfel de schimbări, oferindu-le o gamă 
largă de oportunități de angajare. Actorii 
sociali, cum ar fi ONG-urile și sindicatele, 
ar trebui să fie mai implicați în 
funcționarea FEG în vederea 



PE627.617v02-00 10/25 AD\1165588RO.docx

RO

îmbunătățirii comunicării și coordonării 
între diferitele instrumente ale Uniunii.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Uniunea ar trebui să reintroducă o 
politică industrială ambițioasă, bazată pe 
o analiză permanentă și prospectivă a 
schimbărilor tehnologice, inclusiv a 
efectelor comerțului deschis. 
Parteneriatele dintre Uniune și regiunile 
cele mai vulnerabile ar trebui să prevadă 
investițiile strategice necesare pentru a 
preveni consecințele negative ale 
tratatelor comerciale și de investiții și ar 
trebui să definească programele care 
necesită cofinanțare din partea UE. Prin 
urmare, este necesară o mai bună 
integrare și finanțare a actualului Fond 
de coeziune și a Fondului social. Aceste 
programe ar trebui să fie descentralizate 
la nivel NUTS și ar trebui să fie gândite 
ca un parteneriat real între Uniune și 
regiunile afectate de politicile sale.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 8 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8c) Întreprinderile europene sunt 
parteneri-cheie în modelarea globalizării 
și obținerea unor rezultate pozitive pentru 
toți. Există multe exemple pozitive privind 
modul de realizare a creșterii durabile 
pentru acționari, angajați și comunitățile 
în care își desfășoară activitatea 
întreprinderile. Cu toate acestea, ele ar 
trebui trase la răspundere atunci când nu 
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își respectă responsabilitățile sociale sau 
cele de mediu.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) FEG a fost instituit prin 
Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului23

pentru cadrul financiar multianual aferent 
perioadei 1 ianuarie 2007-31 decembrie 
2013. FEG a fost instituit pentru a permite 
Uniunii să își exprime solidaritatea cu 
lucrătorii care au fost disponibilizați ca 
urmare a modificărilor structurale majore 
ale configurației comerțului mondial 
generate de globalizare.

(9) FEG a fost instituit prin 
Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului23

pentru cadrul financiar multianual aferent 
perioadei 1 ianuarie 2007-31 decembrie 
2013. FEG a fost instituit pentru a permite 
Uniunii să își exprime solidaritatea cu 
lucrătorii care au fost disponibilizați ca 
urmare a modificărilor structurale majore 
ale configurației comerțului mondial 
generate de liberalizarea piețelor sau de 
globalizare.

__________________ __________________

23 Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 decembrie 2006 privind crearea
Fondului european de ajustare la 
globalizare (JO L 406, 30.12.2006, p. 1).

23 Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 decembrie 2006 privind crearea 
Fondului european de ajustare la 
globalizare (JO L 406, 30.12.2006, p. 1).

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Programul FEG ar trebui să fie 
vizibil și să dispună de date mai multe și 
de o mai bună calitate, pentru a permite o 
evaluare științifică adecvată a FEG și a 
evita constrângerile administrative în 
funcționarea programului de asistență 
pentru ajustările din domeniul 
comerțului.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Comisia ar trebui să garanteze, 
înainte de încheierea unui nou acord 
comercial, efectuarea unei analize 
prealabile independente și exacte a 
consecințelor acordului propus, inclusiv a 
unor eventuale modificări pe piața forței 
de muncă, defalcată pe sectoare și 
regiuni, pentru a anticipa efectele 
negative. Identificarea potențialelor efecte 
negative înainte de încheierea unui nou 
acord comercial ar putea, totodată, să 
recâștige încrederea cetățenilor europeni 
în politica comercială.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 11 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11c) FEG ar trebui să fie legat mai 
direct de investițiile străine directe care 
pot avea un potențial impact social și de 
mediu negativ în Uniune, dar și de 
anumite politici comerciale neloiale care 
nu primesc reacții adecvate prin 
instrumente de apărare. Întreprinderile și 
lucrătorii din UE afectați ar trebui să fie 
considerați eligibili pentru normele FEG 
aplicabile pentru politicile active în 
domeniul pieței forței de muncă.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisia a efectuat o evaluare la 
jumătatea perioadei a FEG pentru a analiza 
cum și în ce măsură FEG își atinge 
obiectivele. FEG s-a dovedit a fi eficace, 
atingând o rată mai ridicată de reintegrare a 
lucrătorilor disponibilizați decât în 
perioada de programare anterioară. 
Evaluarea a constatat, de asemenea, că 
FEG a generat valoare adăugată europeană. 
Acest lucru este valabil în special în ceea 
ce privește efectele sale în materie de 
volum, ceea ce înseamnă că asistența FEG 
nu sporește doar numărul și diversitatea 
serviciilor oferite, ci și nivelul lor de 
intensitate. În plus, intervențiile FEG au o 
vizibilitate ridicată și demonstrează în mod 
direct publicului larg valoarea adăugată a 
intervenției UE. Cu toate acestea, au fost 
identificate o serie de provocări. Pe de o 
parte, procedura de mobilizare a fost 
considerată prea lungă. În plus, multe state 
membre au raportat probleme privind 
elaborarea analizei ample a contextului în 
care a avut loc evenimentul care a 
declanșat disponibilizările. Motivul 
principal pentru care, deși se confruntă cu 
un caz care ar putea intra în domeniul de 
aplicare al FEG, statele membre nu 
înaintează o cerere de asistență din partea 
acestuia îl reprezintă problemele în materie 
de capacitate financiară și instituțională. Pe 
de o parte, ar putea fi vorba doar de o lipsă 
a personalului necesar – în prezent, statele 
membre pot solicita asistență tehnică doar 
dacă pun în aplicare o intervenție a FEG. 
Ținând seama de faptul că disponibilizările 
pot interveni în mod neașteptat, ar fi 
important ca statele membre să fie 
pregătite să reacționeze imediat și să poată 
înainta o cerere fără întârziere. În plus, în 
anumite state membre sunt necesare 
eforturi mai susținute de consolidare a 
capacităților instituționale pentru a asigura 
o punere în aplicare eficientă și eficace a 
intervențiilor FEG. Pragul de 500 de locuri 
de muncă desființate a fost criticat ca fiind 

(12) Comisia a efectuat o evaluare la 
jumătatea perioadei a FEG pentru a analiza 
cum și în ce măsură FEG își atinge 
obiectivele. FEG s-a dovedit a fi eficace, 
atingând o rată mai ridicată de reintegrare a 
lucrătorilor disponibilizați decât în 
perioada de programare anterioară. 
Evaluarea a constatat, de asemenea, că 
FEG a generat valoare adăugată europeană. 
Acest lucru este valabil în special în ceea 
ce privește efectele sale în materie de 
volum, ceea ce înseamnă că asistența FEG 
nu sporește doar numărul și diversitatea 
serviciilor oferite, ci și nivelul lor de 
intensitate. În plus, intervențiile FEG au o 
vizibilitate ridicată și demonstrează în mod 
direct publicului larg valoarea adăugată a 
intervenției UE. Cu toate acestea, au fost 
identificate o serie de provocări. Pe de o 
parte, procedura de mobilizare a fost 
considerată prea lungă, prea complicată și 
prea împovărătoare. În plus, multe state 
membre au raportat probleme privind 
elaborarea analizei ample a contextului în 
care a avut loc evenimentul care a 
declanșat disponibilizările. Motivul 
principal pentru care, deși se confruntă cu 
un caz care ar putea intra în domeniul de 
aplicare al FEG, statele membre nu 
înaintează o cerere de asistență din partea 
acestuia îl reprezintă problemele în materie 
de capacitate financiară și instituțională. Pe 
de o parte, ar putea fi vorba doar de o lipsă 
a personalului necesar – în prezent, statele 
membre pot solicita asistență tehnică doar 
dacă pun în aplicare o intervenție a FEG. 
Ținând seama de faptul că disponibilizările 
pot interveni în mod neașteptat, ar fi 
important ca statele membre să fie 
pregătite să reacționeze imediat și să poată 
înainta o cerere fără întârziere. În plus, în 
anumite state membre sunt necesare 
eforturi mai susținute de consolidare a 
capacităților instituționale pentru a asigura 
o punere în aplicare eficientă și eficace a 
intervențiilor FEG. Pragul de 500 de locuri 
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prea ridicat, în special în regiunile mai 
puțin populate26.

de muncă desființate a fost criticat ca fiind 
prea ridicat, în special în regiunile mai 
puțin populate26.

__________________ __________________

26 COM(2018) 297 final și documentul 
însoțitor SWD(2018) 192 final.

26 COM(2018)0297 și documentul însoțitor 
SWD(2018)0192.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Comisia subliniază importanța pe 
care o are în continuare rolul FEG în 
calitate de fond flexibil menit să-i sprijine 
pe lucrătorii care își pierd locul de muncă 
în cursul unor evenimente de restructurare 
de mare amploare și să-i ajute să revină în 
câmpul muncii cât mai repede posibil. 
Uniunea ar trebui să continue să furnizeze 
un sprijin specific și unic pentru a facilita 
reintegrarea profesională a lucrătorilor 
disponibilizați în domenii, sectoare, 
teritorii sau piețe ale muncii care sunt 
afectate de șocul unei perturbări economice 
grave. Având în vedere interdependența și 
efectele reciproce ale comerțului deschis, 
ale evoluției tehnologice sau ale altor 
factori, cum ar fi tranziția către o economie 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon, și, 
prin urmare, având în vedere faptul că este 
din ce în ce mai dificil să se identifice un 
factor specific care cauzează 
disponibilizările, mobilizarea FEG ar trebui 
să se bazeze în viitor doar pe impactul 
puternic al unui eveniment de restructurare. 
Având în vedere obiectivul său de a furniza 
sprijin în situații de urgență și în 
circumstanțe neașteptate, care 
completează asistența cu un caracter 
anticipativ mai pronunțat oferită de FSE+, 
FEG ar trebui să rămână un instrument 
flexibil și special în afara plafoanelor 
bugetare ale cadrului financiar multianual, 
astfel cum se prevede în Comunicarea 

(13) Comisia subliniază importanța pe 
care o are în continuare rolul FEG în 
calitate de fond flexibil menit să-i sprijine 
pe lucrătorii care își pierd locul de muncă 
în cursul unor evenimente de restructurare 
de mare amploare și să-i ajute să revină în 
câmpul muncii cât mai repede posibil. 
Uniunea ar trebui să continue să furnizeze 
un sprijin specific și unic pentru a facilita 
reintegrarea profesională a lucrătorilor 
disponibilizați în domenii, sectoare, 
teritorii sau piețe ale muncii care sunt 
afectate de șocul unei perturbări economice 
grave. Având în vedere interdependența și 
efectele reciproce ale comerțului deschis, 
ale evoluției tehnologice, digitalizării și 
automatizării sau ale altor factori, cum ar 
fi tranziția către o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon, și, prin 
urmare, având în vedere faptul că este din 
ce în ce mai dificil să se identifice un factor 
specific care cauzează disponibilizările, 
mobilizarea FEG ar trebui să se bazeze în 
viitor doar pe impactul puternic al unui 
eveniment de restructurare. Având în 
vedere obiectivul său de a furniza sprijin în 
situații de urgență, care completează 
asistența cu un caracter anticipativ mai 
pronunțat oferită de FSE+, FEG ar trebui 
să rămână un instrument flexibil și special 
în afara plafoanelor bugetare ale cadrului 
financiar multianual, astfel cum se prevede 
în Comunicarea Comisiei intitulată „Un 
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Comisiei intitulată „Un buget modern 
pentru o Uniune care protejează, 
capacitează și apără – Cadrul financiar 
multianual pentru perioada 2021-2027” și 
în anexa la aceasta27.

buget modern pentru o Uniune care 
protejează, capacitează și apără – Cadrul 
financiar multianual pentru perioada 2021-
2027” și în anexa la aceasta27.

__________________ __________________

27 COM (2018) 321 final și documentul 
însoțitor SWD (2018) 171 final.

27 COM (2018)0321 și documentul 
însoțitor SWD (2018)0171.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Atunci când elaborează pachetul 
coordonat de măsuri de politică active în 
domeniul pieței forței de muncă, statele 
membre ar trebui să acorde o atenție 
specială beneficiarilor defavorizați, 
inclusiv tinerilor și persoanelor în vârstă 
fără loc de muncă, precum și celor expuși 
riscului de sărăcie, deoarece aceste grupuri 
se confruntă cu probleme speciale în ceea 
ce privește reintegrarea pe piața forței de 
muncă. Cu toate acestea, principiile 
egalității de gen și nediscriminării, care se 
numără printre valorile de bază ale Uniunii 
și care sunt consacrate în Pilonul european 
al drepturilor sociale, ar trebui să fie 
respectate și promovate în cadrul punerii în 
aplicare a FEG.

(21) Atunci când elaborează pachetul 
coordonat de măsuri de politică active în 
domeniul pieței forței de muncă, statele 
membre ar trebui să acorde o atenție 
specială beneficiarilor defavorizați, 
inclusiv tinerilor și persoanelor în vârstă 
fără loc de muncă, persoanelor cu 
handicap precum și celor expuși riscului 
de sărăcie, deoarece aceste grupuri se 
confruntă cu probleme speciale în ceea ce 
privește reintegrarea pe piața forței de 
muncă. Cu toate acestea, principiile 
egalității de gen și nediscriminării, care se 
numără printre valorile de bază ale Uniunii 
și care sunt consacrate în Pilonul european 
al drepturilor sociale, ar trebui să fie 
respectate și promovate în cadrul punerii în 
aplicare a FEG.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Uniunea și statele membre ar 
trebui să acorde o atenție deosebită 
schimbărilor și provocărilor care apar în 
configurația comerțului mondial, în 
lanțurile valorice globale, în automatizare 
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și digitalizare, precum și schimbărilor 
structurale ale standardelor de muncă. 
Economia socială a Uniunii este un pilon 
esențial al modelului social european și 
reprezintă un instrument important care 
permite populației să depășească efectele 
negative cauzate de globalizare și de 
crizele economice. Din acest motiv, 
serviciile sociale de interes general și 
serviciile publice ar trebui să fie excluse 
din acordurile comerciale, iar dreptul de a 
reglementa, de a organiza și de a furniza 
serviciile publice trebuie protejat în cadrul 
acestor acorduri. Combinația dintre 
globalizare și inovarea tehnologică va 
necesita ca FEG să își adapteze normele 
de asistență la aceste noi standarde în 
materie de comerț, tehnologie și muncă și, 
prin urmare, este esențial ca 
regulamentul să fie în concordanță cu 
această problematică după 2020.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În vederea sprijinirii eficace și 
rapide a beneficiarilor, statele membre ar 
trebui să facă tot posibilul pentru a înainta 
cereri complete privind acordarea unei 
contribuții financiare din partea FEG. În 
cazul în care Comisia solicită informații 
suplimentare în vederea evaluării unei 
cereri, ar trebui să stabilească un termen 
pentru furnizarea informațiilor 
suplimentare.

(22) În vederea sprijinirii eficace și 
rapide a beneficiarilor, statele membre ar 
trebui să facă tot posibilul pentru a înainta 
cereri complete privind acordarea unei 
contribuții financiare din partea FEG. În 
cazul în care Comisia solicită informații 
suplimentare în vederea evaluării unei 
cereri, ar trebui să stabilească un termen 
pentru furnizarea informațiilor 
suplimentare. De asemenea, Comisia ar 
trebui să acorde asistență tehnică statelor 
membre în primele etape ale procedurii.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Comisia ar trebui să faciliteze 
accesul la autoritățile naționale și 
regionale prin intermediul unui serviciu 
de asistență specific care oferă informații 
generale și explicații privind procedurile 
și modul de depunere a unei cereri. 
Serviciul de asistență trebuie să pună la 
dispoziție formulare standard în scop 
statistic și analitic.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Ar trebui să se includă dispoziții 
speciale pentru activități de informare și 
comunicare privind cazuri și rezultate ale 
FEG.

(25) Ar trebui să se includă dispoziții 
speciale pentru activități de informare și 
comunicare privind cazuri și rezultate ale 
FEG, deoarece o cunoaștere adecvată a 
procedurii de depunere a cererilor ar 
putea îmbunătăți utilizarea FEG.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acesta stabilește obiectivele FEG, formele 
finanțării din partea Uniunii și normele 
privind acordarea unei astfel de finanțări, 
inclusiv privind cererile depuse de statele 
membre pentru obținerea de contribuții 
financiare din partea FEG în vederea unor 
măsuri care îi vizează pe beneficiarii 
menționați la articolul 7.

Acesta stabilește obiectivele FEG, formele 
finanțării din partea Uniunii și normele și 
criteriile privind acordarea unei astfel de 
finanțări, inclusiv privind cererile depuse 
de statele membre pentru obținerea de 
contribuții financiare din partea FEG în 
vederea unor măsuri care îi vizează pe 
beneficiarii menționați la articolul 7.
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEG contribuie la o distribuție mai bună a 
beneficiilor globalizării și ale progresului 
tehnologic, ajutându-i pe lucrătorii 
disponibilizați să se adapteze la 
schimbările structurale. În acest sens, FEG 
contribuie la punerea în aplicare a 
principiilor definite în cadrul 
Pilonului european al drepturilor sociale și 
consolidează coeziunea socială și 
economică între regiuni și între statele 
membre.

FEG contribuie la o tranziție corectă către 
o economie ecologică și eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor, 
precum și la o distribuție mai bună și mai 
justă a beneficiilor globalizării și ale 
progresului tehnologic, ajutându-i pe 
lucrătorii disponibilizați să se adapteze la 
schimbările structurale. În acest sens, FEG 
contribuie la punerea în aplicare a 
principiilor definite în cadrul 
Pilonului european al drepturilor sociale și 
consolidează egalitatea, coeziunea socială 
și economică și incluziunea între regiuni și 
între statele membre, precum și în cadrul 
societăților lor.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Obiectivul specific al FEG este de a 
acorda asistență în cazul unor evenimente 
majore neprevăzute de restructurare, în 
special cele cauzate de provocările aferente 
globalizării, cum ar fi schimbările în 
structura comerțului mondial, litigiile 
comerciale, crizele financiare sau 
economice, tranziția către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon ori care 
constituie o consecință a digitalizării sau a 
automatizării. Se acordă o importanță 
deosebită măsurilor care vin în sprijinul 
grupurilor celor mai defavorizate.

2. Obiectivul specific al FEG este de a 
acorda asistență în cazul unor evenimente 
majore de restructurare, în special cele 
cauzate de provocările aferente 
globalizării, cum ar fi schimbările în 
structura comerțului mondial, inclusiv în 
comerțul intracomunitar, liberalizarea 
piețelor, efecte negative ale investițiilor 
străine directe, delocalizări, dumping, 
litigiile comerciale, crizele financiare sau 
economice, tranziția către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon ori care 
constituie o consecință a digitalizării sau a 
automatizării, prin flexibilizare și totodată 
prin simplificarea procedurii. Se acordă o 
importanță deosebită măsurilor care vin în 
sprijinul grupurilor celor mai defavorizate, 
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IMM-urilor și întreprinderilor nou-
lansate, în scopuri de eligibilitate.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul piețelor forței de muncă de 
dimensiuni reduse sau în circumstanțe 
excepționale, în special în ceea ce privește 
cererile care implică IMM-uri, justificate în 
mod corespunzător de către statul membru 
solicitant, o cerere pentru a beneficia de o 
contribuție financiară în temeiul 
prezentului articol poate fi considerată 
admisibilă, chiar dacă criteriile prevăzute 
la alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) nu sunt 
îndeplinite în totalitate, atunci când 
concedierile au un impact puternic asupra 
ocupării forței de muncă și asupra 
economiei locale sau regionale. Statul 
membru solicitant precizează care dintre 
criteriile de intervenție prevăzute la 
alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) nu sunt 
îndeplinite în totalitate. Cuantumul agregat 
al contribuțiilor în circumstanțe 
excepționale nu poate depăși 15 % din 
plafonul anual al FEG.

3. În cazul piețelor forței de muncă de 
dimensiuni reduse sau în circumstanțe 
excepționale, în special în ceea ce privește 
cererile care implică IMM-uri și 
întreprinderi nou-lansate, justificate în 
mod corespunzător de către statul membru
solicitant, o cerere pentru a beneficia de o 
contribuție financiară în temeiul 
prezentului articol poate fi considerată 
admisibilă, chiar dacă criteriile prevăzute 
la alineatul (1) litera (a) sau (b) nu sunt 
îndeplinite în totalitate, atunci când 
concedierile au un impact puternic asupra 
ocupării forței de muncă și asupra 
economiei locale sau regionale. Statul 
membru solicitant precizează care dintre 
criteriile de intervenție prevăzute la 
alineatul (1) litera (a) și (b) nu sunt 
îndeplinite în totalitate. Cuantumul agregat 
al contribuțiilor în circumstanțe 
excepționale nu poate depăși 15 % din 
plafonul anual al FEG.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Diseminarea competențelor necesare în era 
industrială digitală este un element 
orizontal obligatoriu al oricărui pachet de 
servicii personalizate oferite. Nivelul de 
formare este adaptat calificărilor și 
nevoilor fiecărui beneficiar.

Diseminarea competențelor necesare în era 
industrială digitală este un element prezent 
în orice pachet de servicii personalizate 
oferite. Nivelul de formare este adaptat 
calificărilor și nevoilor fiecărui beneficiar
și pieței locale a forței de muncă.
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care Comisia solicită 
informații suplimentare, statul membru 
trimite un răspuns în termen de zece zile 
lucrătoare de la data solicitării. Acest 
termen este prelungit de către Comisie cu 
zece zile lucrătoare la solicitarea justificată 
în mod corespunzător a statului membru în 
cauză.

3. Dacă un stat membru o solicită, 
Comisia îi acordă asistență tehnică în 
primele etape ale procedurii. În cazul în 
care Comisia solicită informații 
suplimentare, statul membru trimite un 
răspuns în termen de zece zile lucrătoare de 
la data solicitării. Acest termen este 
prelungit de către Comisie cu zece zile 
lucrătoare la solicitarea justificată în mod 
corespunzător a statului membru în cauză.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Asistența tehnică oferită de 
Comisie include furnizarea de informații și 
orientări statelor membre cu privire la 
utilizarea, monitorizarea și evaluarea FEG. 
De asemenea, Comisia furnizează 
partenerilor sociali europeni și naționali 
informații și orientări clare cu privire la 
utilizarea FEG. Măsurile de orientare pot 
include și crearea de grupuri operative în 
cazul în care un stat membru se confruntă 
cu perturbări economice grave.

4. Asistența tehnică oferită de 
Comisie include furnizarea de informații și 
orientări statelor membre cu privire la 
utilizarea, monitorizarea și evaluarea FEG, 
inclusiv crearea unui serviciu de 
asistență. De asemenea, Comisia 
furnizează partenerilor sociali europeni și 
naționali informații și orientări clare cu 
privire la utilizarea FEG. Măsurile de 
orientare pot include și crearea de grupuri 
operative în cazul în care un stat membru 
se confruntă cu perturbări economice
grave.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia menține și actualizează cu 
regularitate o prezență online, accesibilă în 
toate limbile oficiale ale instituțiilor 
Uniunii, pentru a oferi informații 
actualizate referitoare la FEG, orientări în 
materie de depunere a cererilor, precum și 
informații privind cererile acceptate și 
cererile respinse și privind rolul 
Parlamentului European și al Consiliului în 
cadrul procedurii bugetare.

2. Comisia menține și actualizează cu 
regularitate o prezență online, accesibilă în 
toate limbile oficiale ale instituțiilor 
Uniunii, pentru a oferi informații 
actualizate referitoare la FEG, criteriile 
pentru accesarea fondului, orientări în 
materie de depunere a cererilor, precum și 
informații privind cererile acceptate și 
cererile respinse și privind rolul 
Parlamentului European și al Consiliului în 
cadrul procedurii bugetare.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toate 
materialele în materie de comunicare și 
vizibilitate se pun, la cerere, la dispoziția 
instituțiilor, organismelor sau agențiilor 
Uniunii și că Uniunii i se acordă o licență 
scutită de redevențe, neexclusivă și 
irevocabilă pentru utilizarea materialelor 
respective și a oricăror drepturi 
preexistente aferente acestora. Licența 
acordă Uniunii următoarele drepturi:

Statele membre se asigură că toate 
materialele în materie de comunicare și 
vizibilitate se pun, la cerere, la dispoziția 
instituțiilor, organismelor sau agențiilor 
Uniunii în toate limbile oficiale și că 
Uniunii i se acordă o licență scutită de 
redevențe, neexclusivă și irevocabilă 
pentru utilizarea materialelor respective și 
a oricăror drepturi preexistente aferente
acestora. Licența acordă Uniunii 
următoarele drepturi:

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Rata de cofinanțare a FEG pentru 
măsurile propuse se aliniază cu cea mai 
ridicată rată de cofinanțare a FSE+ din 
respectivul stat membru.

2. Rata de cofinanțare a FEG pentru 
măsurile propuse se aliniază cu cea mai 
ridicată rată de cofinanțare a FSE+ din 
respectivul stat membru, ținând seama de 
caracterul mai puțin dezvoltat al oficiilor 
pentru ocuparea forțelor de muncă din 
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unele state membre.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care, pe baza evaluării 
efectuate în conformitate cu articolul 9, 
Comisia ajunge la concluzia că sunt 
îndeplinite condițiile pentru acordarea unei 
contribuții financiare în temeiul prezentului 
regulament, aceasta inițiază imediat 
procedura prevăzută la articolul 16.

3. În cazul în care, pe baza evaluării 
efectuate în conformitate cu articolul 9, 
Comisia ajunge la concluzia că sunt 
îndeplinite condițiile pentru acordarea unei 
contribuții financiare în temeiul prezentului 
regulament, aceasta inițiază imediat 
procedura prevăzută la articolul 16 și 
notifică statul membru care depune 
cererea.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) măsura în care întreprinderea care a 
efectuat disponibilizări, cu excepția 
microîntreprinderilor și a IMM-urilor, a 
beneficiat de ajutoare de stat sau de 
finanțare anterioară din partea Fondului de 
coeziune sau a fondurilor structurale ale 
Uniunii în ultimii cinci ani;

(e) măsura în care întreprinderea care a 
efectuat disponibilizări, cu excepția 
întreprinderilor nou-lansate, a 
microîntreprinderilor și a IMM-urilor, a 
beneficiat de ajutoare de stat sau de 
finanțare anterioară din partea Fondului de 
coeziune sau a fondurilor structurale ale 
Uniunii în ultimii cinci ani;

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La fiecare patru ani, Comisia 
efectuează, din proprie inițiativă și în 
strânsă cooperare cu statele membre, o 
evaluare a contribuțiilor financiare din 

1. O dată la patru ani, Comisia 
efectuează, din proprie inițiativă și în 
strânsă cooperare cu statele membre, o 
evaluare a contribuțiilor financiare din 
partea FEG, inclusiv un studiu ulterior de 
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partea FEG. impact al aplicării sale la nivel național, 
regional și local. 

În scopul evaluării menționate la primul 
paragraf, statele membre colectează toate 
datele disponibile privind cazurile FEG și 
lucrătorii care beneficiază de asistență.
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