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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0608),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 175, 42 și 43 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7–0319/2011),

– având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul (Riksdag) Regatului 
Suediei, Senatul și Camera Reprezentanților Regatului Țărilor de Jos și Senatul Republicii 
Polonia în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul 
subsidiarității,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 februarie 20121,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 3 mai 20122,

– având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 
avizele Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru 
control bugetar, Comisiei pentru dezvoltare regională și Comisiei pentru drepturile femeii 
și egalitatea de gen (A7-0005/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 JO C 143, 22.5.2012, p.42.
2 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 175 al treilea paragraf, precum și 
articolele 42 și 43,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 175 al treilea paragraf,

Justificare

Articolele 42 și 43 oferă un temei juridic pentru includerea agricultorilor în actele delegate. 
Propun ca agricultorii și toți lucrătorii independenți să fie incluși în aceleași condiții din 
prezentul regulament. De aceea nu este nevoie de un temei juridic separat.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La 26 martie 2010, Consiliul European 
a aprobat propunerea Comisiei de lansare a 
unei noi strategii, Europa 2020. Una dintre 
cele trei priorități ale strategiei Europa 
2020 este o creștere favorabilă incluziunii 
prin asigurarea autonomiei cetățenilor prin 
rate ridicate ale ocupării forței de muncă, 
investirea în dezvoltarea competențelor, 
combaterea sărăciei și modernizarea 
piețelor muncii și a sistemelor de formare 
și de protecție socială pentru a ajuta 
cetățenii să anticipeze și să gestioneze 
schimbările, precum și pentru a construi o 
societate solidară.

(1) La 26 martie 2010, Consiliul European 
a aprobat propunerea Comisiei de lansare a 
unei noi strategii, Europa 2020. Una dintre 
cele trei priorități ale strategiei Europa 
2020 este o creștere favorabilă incluziunii 
prin asigurarea autonomiei cetățenilor prin 
rate ridicate ale ocupării forței de muncă, 
investirea în dezvoltarea competențelor, 
combaterea sărăciei și modernizarea 
piețelor muncii și a sistemelor de formare 
și de protecție socială pentru a ajuta 
cetățenii să anticipeze și să gestioneze 
schimbările, precum și pentru a construi o 
societate solidară și deschisă incluziunii. 
Pentru combaterea efectelor nefaste ale 
globalizării, este necesar, de asemenea, să 
se creeze locuri de muncă pe tot teritoriul 
Uniunii și să se elaboreze o politică fermă 
de sprijinire a creșterii. Promovarea 
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dialogului social, sporirea calității 
produselor de consum, o mai bună 
informare a consumatorilor, 
intensificarea cercetării și inovării, 
crearea de noi instrumente publice și 
private de finanțare a economiei și 
dezvoltarea de întreprinderi mici și 
mijlocii reprezintă instrumente eficiente 
pentru dezvoltarea capacităților de 
producție ale Uniunii.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În Rezoluția sa din 8 iunie 2011 
privind investiția în viitor: un nou cadru 
financiar multianual (CFM) pentru o 
Europă competitivă, sustenabilă și 
favorabilă incluziunii1, Parlamentul 
European a reiterat că, fără a avea 
resurse suplimentare suficiente în CFM 
de după 2013, Uniunea nu va putea să își 
realizeze prioritățile politice existente, și 
anume cele legate de Strategia UE 2020 și 
noile sarcini prevăzute în Tratatul de la 
Lisabona, și nici să reacționeze la 
evenimente neprevăzute. Parlamentul a 
atras atenția asupra faptului că, chiar și 
în condițiile unei creșteri cu cel puțin 5 % 
a nivelului resurselor pentru următorul 
CFM comparativ cu nivelul din 2013, nu 
se poate aduce decât o contribuție limitată 
la realizarea obiectivelor și 
angajamentelor convenite ale Uniunii și 
la respectarea principiului solidarității 
Uniunii. Parlamentul a solicitat 
Consiliului, în cazul în care nu este de 
acord cu această abordare, să identifice în 
mod clar la care dintre prioritățile sau 
proiectele sale politice ar putea renunța în 
totalitate, în ciuda valorii lor adăugate 
europene dovedite.
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_______________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În Rezoluția sa din 8 iunie 2011 
privind investiția în viitor: un nou cadru 
financiar multianual (CFM) pentru o 
Europă competitivă, sustenabilă și 
favorabilă incluziunii1, Parlamentul 
European a considerat că Fondul 
european de ajustare la globalizare (FEG) 
a înregistrat succese în manifestarea 
solidarității UE și în sprijinirea 
lucrătorilor concediați ca urmare a 
efectelor adverse ale globalizării și a crizei 
economice și financiare globale și, prin 
urmare, ar trebui menținut în noul CFM. 
Parlamentul European a considerat totuși 
că procedurile de punere în aplicare a 
ajutorului din partea FEG sunt prea 
cronofage și greoaie. Parlamentul 
European a invitat Comisia să propună 
modalități de simplificare și scurtare a 
duratei acestor proceduri în viitor.
_______________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fondul european de ajustare la 
globalizare (FEG) a fost instituit prin 
Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 

(2) Fondul european de ajustare la 
globalizare (FEG) a fost instituit prin 
Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
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din 20 decembrie 2006 privind crearea 
Fondului european de ajustare la 
globalizare pe durata cadrului financiar 
cuprins între 1 ianuarie 2007 și 31 
decembrie 2013 pentru a permite Uniunii 
să manifeste solidaritate față de lucrătorii 
disponibilizați din cauza unor schimbări 
structurale majore intervenite în structura 
comerțului mondial din cauza globalizării 
și să ofere sprijin pentru reinserția lor 
profesională rapidă. Acest obiectiv inițial 
al FEG rămâne valabil.

din 20 decembrie 2006 privind crearea 
Fondului european de ajustare la 
globalizare pe durata cadrului financiar 
cuprins între 1 ianuarie 2007 și 31 
decembrie 2013. Fondul permite Uniunii 
să manifeste solidaritate față de lucrătorii 
disponibilizați din cauza unor schimbări 
structurale majore intervenite în structura 
comerțului mondial din cauza globalizării, 
dar poate interveni și pe mici piețe ale 
forței de muncă, chiar dacă numărul 
concedierilor este mai mic decât pragul 
stabilit pentru mobilizarea fondului. FEG 
ar trebui să își simplifice procedurile, în 
măsura în care acest lucru este posibil, 
pentru a permite intervenții rapide și
realizarea unor sinergii cu alte fonduri 
ale Uniunii, recurgând la competențele de 
specialitate ale organismelor locale și 
regionale. Obiectivul inițial al FEG 
rămâne valabil întrucât permite, deși la un 
nivel modest, acordarea de servicii 
personalizate lucrătorilor care și-au 
pierdut locul de muncă.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor privind „Un buget pentru 
Europa 2020” recunoaște rolul FEG ca 
fond flexibil în sprijinul lucrătorilor care își 
pierd locul de muncă și pentru a-i ajuta să 
găsească un alt loc de muncă cât mai 
repede posibil. Uniunea ar trebui să 
continue să asigure, pe durata cadrului 
financiar multianual de la 1 ianuarie 2014 
și până la 31 decembrie 2020, un ajutor 
specific și punctual pentru a facilita 
reinserția profesională a lucrătorilor 
concediați în domenii, sectoare, teritorii 

(3) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor privind „Un buget pentru 
Europa 2020” recunoaște rolul FEG ca 
fond flexibil în sprijinul lucrătorilor care își 
pierd locul de muncă și pentru a-i ajuta să 
găsească un alt loc de muncă cât mai 
repede posibil. Uniunea ar trebui să 
continue să asigure, pe durata cadrului 
financiar multianual de la 1 ianuarie 2014 
și până la 31 decembrie 2020, un ajutor 
specific și punctual pentru a facilita 
reinserția profesională a lucrătorilor 
concediați în domenii, sectoare, teritorii 
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sau piețe ale muncii care suferă șocul unei 
perturbări economice grave. Având în 
vedere obiectivul său de a asigura sprijin în 
situații de urgență și circumstanțe 
neașteptate, FEG ar trebui să rămână în 
afara cadrului financiar multianual.

sau piețe ale muncii care suferă șocul unei 
perturbări economice grave. Având în 
vedere obiectivul său de a asigura sprijin în 
situații de urgență și circumstanțe 
neașteptate, FEG ar trebui să rămână în 
afara cadrului financiar multianual, 
punând astfel la dispoziția Uniunii un 
mecanism de reacție rapidă prin care 
aceasta să poată oferi un sprijin în 
perioadele de criză a ocupării forței de 
muncă.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În Rezoluția sa din 8 iunie 2011 
privind investiția în viitor: un nou cadru 
financiar multianual (CFM) pentru o 
Europă competitivă, sustenabilă și 
favorabilă incluziunii1, Parlamentul 
European a considerat că este primordial 
să se păstreze instrumentele speciale 
(instrumentul de flexibilitate, Fondul 
european de ajustare la globalizare, 
Fondul de solidaritate al Uniunii 
Europene și rezerva pentru ajutoare de 
urgență), care pot fi mobilizate de la caz 
la caz, simplificând utilizarea lor și 
acordându-le fonduri suficiente, precum 
și creând în viitor, eventual, noi 
instrumente, și a subliniat că mobilizarea 
acestor surse financiare suplimentare 
trebuie efectuată conform metodei 
Uniunii.
_______________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Domeniul de aplicare al 
Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 a fost 
extins în 2009 prin Regulamentul (CE) nr. 
546/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului, ca parte a planului european de 
redresare economică, pentru a include 
lucrătorii concediați din cauza crizei 
economice și financiare mondiale. Pentru
a permite FEG să intervină în situații de 
criză viitoare, domeniul de aplicare al 
acestuia ar trebui să acopere concedieri 
care rezultă dintr-o gravă perturbare 
economică atunci când aceasta se produce 
din cauza unei crize neprevăzute 
comparabile cu criza economică și 
financiară care a lovit economia începând 
din 2008.

(4) Domeniul de aplicare al 
Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 a fost 
extins în 2009 prin Regulamentul (CE) nr. 
546/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului, ca parte a planului european de 
redresare economică, pentru a include 
lucrătorii concediați din cauza crizei 
economice și financiare mondiale. În 
pofida sprijinului ferm din partea 
Comisiei și a Parlamentului European, 
menținerea derogării aferente crizei a fost 
blocată de Consiliul European. Având în 
vedere că 82% din ansamblul cererilor de 
activare a FEG din perioada 2009-2010 s-
au bazat pe derogarea aferentă crizei, este 
necesar de a permite FEG să intervină în 
situații de criză viitoare. Domeniul de 
aplicare al acestuia ar trebui să acopere 
concedieri care rezultă dintr-o gravă 
perturbare economică atunci când aceasta 
se produce din cauza unei crize 
neprevăzute.

Justificare

Este important să se sublinieze sprijinul acordat de Parlamentul European și Comisia 
Europeană pentru prelungirea derogării aferente crizei și necesitatea unui mecanism 
permanent de intervenție pe perioade de criză, utilizând statisticile disponibile în sprijinul 
acestui argument.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Indiferent de existența FEG, UE și 
statele membre ar trebui să instituie 
politici pentru promovarea creșterii și 
pentru crearea de locuri de muncă.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Efectele negative ale pierderii locului 
de muncă sunt mai accentuate în cazul 
anumitor grupuri pentru care reinserția 
pe piața muncii este mai dificilă, în 
special în cazul lucrătoarelor slab 
calificate sau necalificate, al mamelor 
singure și al femeilor cu responsabilități 
de îngrijire. Criza economică și 
financiară și impactul său asupra 
finanțării reduse a sectorului public au 
dus la pierderea locului de muncă și la 
nesiguranță pentru milioane de femei, în 
special pentru cele care aveau contracte 
de muncă temporare sau cu fracțiune de 
normă și pentru cele angajate să presteze 
munci sezoniere. Prin urmare, accesul 
egal la FEG ar trebui să se aplice tuturor 
contractelor de muncă.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Centrul European de Monitorizare a 
Schimbărilor, cu sediul în cadrul Agenției 
UE Eurofound din Dublin, asistă Comisia 
Europeană și statul membru în cauză prin 
intermediul unor analize calitative și 
cantitative pentru a le ajuta la evaluarea 
tendințelor globalizării și utilizării FEG. 
Centrul este, de asemenea, în măsură să 
realizeze evaluări ale impactului produs 
de măsurile active ale politicii care 
vizează piața muncii.
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Respectând Comunicarea privind „Un 
buget pentru Europa 2020”, domeniul de 
aplicare al FEG ar trebui să fie extins 
pentru a facilita adaptarea agricultorilor 
la o nouă situație de piață care rezultă din 
acordurile comerciale internaționale în 
sectorul agricol și care duce la o 
schimbare sau o ajustare semnificativă în 
activitățile agricole ale agricultorilor 
afectați, astfel încât să îi ajute să devină 
structural mai competitivi sau să faciliteze 
tranziția lor către activități neagricole.

eliminat

Justificare

Agricultorii sunt incluși în prezentul regulament în aceleași condiții ca toate celelalte 
categorii de lucrători disponibilizați.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a menține natura europeană a 
FEG o cerere de sprijin ar trebui să fie 
prezentată în cazul în care numărul de 
concedieri atinge un prag minim. În piețe 
ale forței de muncă de mici dimensiuni, de 
exemplu, state membre de mici dimensiuni 
sau regiuni îndepărtate, se pot depune 
cereri pentru un număr mai mic de 
concedieri. În ceea ce privește agricultorii, 
Comisia ar trebui să determine criteriile 
necesare în legătură cu consecințele 
fiecărui acord comercial.

(6) Pentru a menține natura europeană a 
FEG o cerere de sprijin ar trebui să fie 
prezentată în cazul în care numărul de 
concedieri atinge un prag minim. În piețe 
ale forței de muncă de mici dimensiuni, de 
exemplu, state membre de mici dimensiuni 
sau regiuni îndepărtate, se pot depune 
cereri pentru un număr mai mic de 
concedieri.
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Justificare

Agricultorii sunt incluși în prezentul regulament în aceleași condiții ca toate celelalte 
categorii de lucrători disponibilizați.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a reduce timpul necesar 
Comisiei pentru evaluarea cererilor, 
statele membre ar trebui să depună 
cererile în limba proprie și în una dintre 
limbile de lucru ale instituțiilor europene.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Lucrătorii concediați ar trebui să aibă 
acces egal la FEG, indiferent de tipul de 
contract de muncă pe care îl posedă sau de 
raporturile de muncă în care se află. Prin 
urmare, lucrătorii cu contracte cu durată 
determinată și lucrătorii temporari 
concediați, precum și 
proprietarii/managerii de 
microîntreprinderi, întreprinderi mici și 
mijlocii și lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă care își încetează
activitatea, precum și agricultorii care își 
modifică sau își ajustează activitățile într-
o nouă situație de piață ca urmare a unor 
acorduri comerciale, ar trebui să fie 
considerați lucrători concediați în sensul 
prezentului regulament.

(7) Lucrătorii concediați, indiferent de
statutul lor oficial, ar trebui să aibă acces 
egal la FEG, indiferent de tipul de contract 
de muncă pe care îl posedă sau de 
raporturile de muncă în care se află. Prin 
urmare, lucrătorii cu contracte cu durată 
determinată și lucrătorii temporari 
concediați, precum și 
proprietarii/managerii de 
microîntreprinderi, întreprinderi mici și 
mijlocii și lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă care sunt nevoiți să
își înceteze sau să își modifice activitatea 
curentă ar trebui să fie considerați lucrători 
concediați în sensul prezentului 
regulament.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În ceea ce privește agricultorii, 
domeniul de aplicare al FEG ar trebui să 
includă beneficiarii afectați de acorduri 
bilaterale încheiate de Uniune în 
conformitate cu articolul XXIV al GATT 
sau de acorduri multilaterale încheiate în 
cadrul Organizației Mondiale a 
Comerțului. Sunt vizați agricultorii care 
își schimbă sau ajustează semnificativ 
activitățile agricole într-o perioadă care 
începe de la parafarea unui astfel de 
acord comercial și se încheie la trei ani 
după deplina sa punere în aplicare.

eliminat

Justificare

Agricultorii sunt incluși în prezentul regulament în aceleași condiții ca toate celelalte 
categorii de lucrători disponibilizați.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Contribuțiile financiare din partea FEG 
ar trebui să fie dirijate în primul rând către 
măsuri active pentru piața muncii destinate 
să reintegreze rapid lucrătorii concediați 
într-un loc de muncă, fie în cadrul, fie în 
afara sectorului lor inițial de activitate, 
inclusiv în sectorul agricol. Prin urmare, 
includerea indemnizațiilor pecuniare într-
un pachet coordonat de servicii 
personalizate ar trebui să fie limitată.

(9) Contribuțiile financiare din partea FEG 
ar trebui să fie dirijate în primul rând către 
măsuri active pentru piața muncii destinate 
să reintegreze rapid lucrătorii concediați 
într-un loc de muncă de durată, fie în 
cadrul, fie în afara sectorului lor inițial de 
activitate, sau să le permită, în cazul în 
care întreprinderea la care lucrează se 
închide, să o preia sub forma unei 
cooperative. Contribuțiile financiare ar 
trebui să suplimenteze și nu să 
înlocuiască obligațiile financiare ce revin 
statelor membre sau întreprinderilor în 
temeiul legislației naționale, legislației 
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Uniunii sau al acordurilor colective. Prin 
urmare, includerea indemnizațiilor 
pecuniare într-un pachet coordonat de 
servicii personalizate ar trebui să fie 
limitată, iar întreprinderilor ar trebui să li 
se permită să ofere cofinanțare pentru 
măsurile sprijinite de FEG și să fie 
încurajate să facă acest lucru.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) La conceperea pachetului coordonat 
de măsuri politice active pentru piața forței 
de muncă, statele membre ar trebui să 
acorde prioritate măsurilor care vor 
contribui în mod semnificativ la 
capacitatea de inserție profesională a
lucrătorilor concediați. Statele membre ar 
trebui să facă eforturi pentru ca cel puțin 
50 % dintre lucrătorii vizați să fie 
reintegrați în muncă sau în noi activități în 
termen de 12 luni de la data cererii.

(10) La conceperea pachetului coordonat 
de măsuri politice active pentru piața forței 
de muncă, statele membre ar trebui să 
acorde prioritate măsurilor care vor 
conduce la reangajarea lucrătorilor 
concediați. Măsurile ar trebui totodată 
elaborate ținând seama pe deplin de 
obiectivele Strategiei Europa 2020 și ar 
trebui să anticipeze viitoarea evoluție a 
pieței forței de muncă și competențele 
necesare în viitor. Statele membre ar trebui 
să facă eforturi pentru ca toți lucrătorii 
vizați să fie reintegrați în muncă sau în noi 
activități de calitate și de durată în termen 
de 3 luni după finalizarea măsurilor.

Justificare

Valoarea adăugată a FEG este reprezentată, în parte, de faptul că fondul poate să 
suplimenteze și să consolideze alte inițiative europene. FEG ar trebui să ofere pachete 
personalizate lucrătorilor, iar aceste pachete ar trebui să fie orientate către atingerea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020, fiind necesară găsirea unui echilibru între cele două 
cerințe.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Atunci când elaborează pachetul 
coordonat de măsuri active pentru piața 
muncii, statele membre ar trebui să 
acorde o atenție deosebită lucrătorilor 
dezavantajați, inclusiv lucrătorilor tineri, 
lucrătorilor în vârstă și celor expuși 
riscului de sărăcie, deoarece aceste 
grupuri se confruntă cu dificultăți 
deosebite la reinserția profesională, care 
sunt determinate de criză și globalizare.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) Respectarea egalității de gen este 
confirmată în Strategia Europa 2020 
drept o valoare fundamentală a Uniunii. 
Prin urmare, principiul egalității de 
tratament între bărbați și femei, alături de 
Pactul european pentru egalitatea de 
șanse între femei și bărbați 2011-2020, ar 
trebui să garanteze că punerea în aplicare 
a priorităților finanțate de FEG 
contribuie la asigurarea egalității dintre 
bărbați și femei.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În vederea sprijinirii eficace și rapide 
a lucrătorilor concediați, statele membre ar 
trebui să facă tot posibilul pentru a depune 
cereri complete. Furnizarea de informații 
suplimentare ar trebui să fie de natură 
excepțională și limitată în timp.

(11) Astfel cum a menționa Comitetul 
Economic și Social European, una dintre 
cauzele utilizării reduse a FEG este 
durata procedurii de mobilizare a 
fondului. În vederea sprijinirii eficace și 
rapide a lucrătorilor concediați, statele 
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membre, în colaborare cu toate nivelurile 
de guvernanță vizate, ar trebui să facă tot 
posibilul pentru a depune la timp cereri 
complete, iar instituțiile europene ar 
trebui să facă tot posibilul pentru a le 
evalua rapid. Acest lucru poate fi facilitat 
de interacțiuni bilaterale proactive și de o 
comunicare clară între Comisie și 
autoritățile naționale responsabile. 
Comisia ar trebui să decidă rapid dacă să 
accepte sau să respingă cererile, pentru a 
asigura eficacitatea fondului. Furnizarea 
de informații suplimentare ar trebui să fie 
de natură excepțională și limitată în timp.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În conformitate cu principiul bunei 
gestiuni financiare, contribuțiile financiare 
din FEG nu ar trebui să substituie măsurile 
de sprijin care sunt disponibile pentru 
lucrătorii concediați în cadrul fondurilor 
structurale ale Uniunii și al altor politici 
sau programe ale Uniunii.

(12) În conformitate cu principiul bunei 
gestiuni financiare, contribuțiile financiare 
din FEG nu ar trebui să substituie, iar în 
cazul în care este posibil, ar trebui să 
completeze, măsurile de sprijin care sunt 
disponibile pentru lucrătorii concediați în 
cadrul fondurilor structurale ale Uniunii și 
al altor politici sau programe ale Uniunii, 
îndeosebi în cadrul Fondului social 
european.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Ar trebui să se includă dispoziții 
speciale pentru activități de informare și 
comunicare privind cazuri și rezultate ale
FEG. În plus, pentru a obține o mai mare 
eficiență în comunicarea către publicul 
larg și sinergii mai puternice între 

(13) Având în vedere nivelul scăzut de 
cunoaștere a FEG în statele membre, ar 
trebui să se includă dispoziții speciale 
pentru informare și sensibilizare cu privire 
la activitățile fondului, pentru 
promovarea exemplelor de bune practice 
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activitățile de comunicare realizate la 
inițiativa Comisiei, resursele alocate pentru 
acțiunile de comunicare în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să 
contribuie și la acoperirea comunicării 
instituționale privind prioritățile politice 
ale Uniunii în măsura în care acestea sunt 
legate de obiectivele generale ale 
prezentului regulament.

și a rezultatelor FEG. În plus, pentru a 
garanta că cetățenii sunt mai bine 
informați și, în special, că angajatorii și 
proprietarii de IMM-uri sunt conștienți de 
existența fondului, resursele alocate pentru 
acțiunile de comunicare în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să 
contribuie și la acoperirea comunicării 
instituționale privind prioritățile politice 
ale Uniunii în măsura în care acestea sunt 
legate de obiectivele generale ale
prezentului regulament.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a se asigura că exprimarea 
solidarității Uniunii cu lucrătorii nu este 
perturbată de o lipsă de resurse de 
cofinanțare din partea statului membru, 
rata de cofinanțare ar trebui să fie 
modulată, de regulă, cu o contribuție 
maximă de 50 % la costurile pachetului și 
punerea în aplicare a acestuia și cu
posibilitatea de a ridica această rată la 
maximum 65 % în cazul cererilor depuse 
de acele state membre pe teritoriul cărora 
este eligibilă cel puțin o regiune la nivel 
NUTS II în conformitate cu obiectivul 
„Convergență” al fondurilor structurale.

(14) Pentru a se asigura că exprimarea 
solidarității Uniunii cu lucrătorii nu este 
perturbată de o lipsă de resurse de 
cofinanțare din partea statului membru, 
rata de cofinanțare ar trebui să fie 
modulată, de regulă, cu o contribuție 
maximă de 60% la costurile pachetului și 
punerea în aplicare a acestuia, de 70% în 
cazul cererilor depuse de un stat membru 
eligibil de a primi sprijin în conformitate 
cu Regulamentul XX/XXXX privind 
Fondul de coeziune și de 80% în cazul 
cererilor depuse de un stat membru care 
primește asistență financiară conform 
uneia dintre condițiile prevăzute la 
articolul 77 din Regulamentul (CE) 
nr. 1083/20061 sau de la Fondul european 
de stabilitate financiară.

___________
1 JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

Justificare

Cofinanțarea reprezintă o problemă majoră pentru multe dintre statele membre și, într-
adevăr, unele state membre nu solicită fonduri de la FEG din cauza ratei reduse de 
cofinanțare. Din acest motiv, se introduce un nivel suplimentar pentru ca anumite state 
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membre să poată beneficia de o rată de cofinanțare mai mare. Acest lucru va contribui la o 
mai mare absorbție a fondului, iar lucrătorii cu probleme financiare din statele membre vor fi 
ajutați.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a facilita punerea în aplicare a 
prezentului regulament, cheltuielile ar 
trebui să fie eligibile, fie de la data la care 
un stat membru suportă cheltuieli 
administrative pentru punerea în aplicare a 
FEG, fie de la data la care un stat membru 
începe să furnizeze servicii personalizate 
sau, în cazul agricultorilor, de la data 
stabilită într-un act al Comisiei în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

(15) Pentru a facilita punerea în aplicare a 
prezentului regulament, cheltuielile ar 
trebui să fie eligibile, fie de la data la care 
un stat membru suportă cheltuieli 
administrative pentru punerea în aplicare a 
FEG, fie de la data la care un stat membru 
începe să furnizeze servicii personalizate.

Justificare

Agricultorii sunt incluși în prezentul regulament în aceleași condiții ca toate celelalte 
categorii de lucrători disponibilizați.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru satisfacerea necesităților care 
apar în ultimele luni ale fiecărui an, este 
necesar să se asigure că cel puțin un sfert 
din suma anuală maximă a FEG rămâne 
disponibilă la 1 septembrie. Contribuțiile 
financiare din restul anului ar trebui să 
fie alocate ținând cont de plafonul 
general impus pentru sprijinul 
agricultorilor în cadrul financiar 
multianual.

(16) Pentru satisfacerea necesităților care 
apar în ultimele luni ale fiecărui an, este 
necesar să se asigure că cel puțin un sfert 
din suma anuală maximă a FEG rămâne 
disponibilă la 1 septembrie.
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru a acoperi necesitățile 
apărute în special pe durata primelor luni 
ale fiecărui an, atunci când posibilitățile 
de transfer de la alte linii bugetare sunt 
cu precădere dificile, la linia bugetară 
aferentă FEG ar trebui să se prevadă un 
volum adecvat de credite de plată în 
cadrul procedurii bugetare anuale.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În interesul lucrătorilor concediați, 
statele membre și instituțiile Uniunii 
implicate în procesul de decizie pentru 
FEG ar trebui să facă tot posibilul pentru a 
reduce timpul de prelucrare și pentru a 
simplifica procedurile.

(18) În interesul lucrătorilor concediați, 
asistența ar trebui să fie dinamică și pusă 
la dispoziție cât mai rapid și mai eficient 
posibil. Statele membre și instituțiile 
Uniunii implicate în procesul de decizie 
pentru FEG ar trebui să facă tot posibilul 
pentru a reduce timpul de prelucrare și 
pentru a simplifica procedurile, astfel încât 
să se asigure o adoptare fără probleme și 
rapidă a deciziilor de mobilizare a FEG.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a permite monitorizarea 
continuă de către Comisie a rezultatelor 
obținute cu asistență din partea FEG,
statele membre ar trebui să prezinte 
rapoarte intermediare și finale privind 

(19) Pentru a permite controlul politic de 
către Parlamentul European și
monitorizarea continuă de către Comisie a 
rezultatelor obținute cu asistență din partea 
FEG, statele membre ar trebui să prezinte 
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punerea în aplicare a FEG. rapoarte intermediare și finale privind 
punerea în aplicare a FEG la timp.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Deoarece obiectivele prezentului 
regulament nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător de către statele membre și, prin 
urmare, având în vedere amploarea și 
efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la 
nivelul Uniunii, aceasta poate adopta 
măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat în 
respectivul articol, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea obiectivelor respective.

(21) Deoarece obiectivele prezentului 
regulament nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător de către statele membre și, prin 
urmare, având în vedere amploarea și 
efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la 
nivelul Uniunii, aceasta poate adopta 
măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat în 
respectivul articol, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea obiectivelor respective și, prin 
urmare, ar trebui să fie inclus la linia 
bugetară corespunzătoare.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul FEG este de a contribui la creșterea 
economică și la ocuparea forței de muncă 
în Uniune, permițând Uniunii să manifeste 
solidaritate față de lucrătorii concediați ca 
urmare a schimbărilor majore în structura 
comerțului mondial, ca urmare a 
globalizării, acordurilor comerciale care 
afectează agricultura sau unei crize 
neprevăzute, și să furnizeze sprijin 
financiar pentru reinserția lor profesională 
rapidă, sau pentru modificarea sau 

Scopul FEG este de a contribui la creșterea 
economică inteligentă, favorabilă 
incluziunii și sustenabilă și la ocuparea 
durabilă a forței de muncă în Uniune, 
permițând Uniunii să manifeste solidaritate 
față de lucrătorii concediați ca urmare a 
schimbărilor majore în structura comerțului 
mondial, ca urmare a globalizării sau a 
unei crize neprevăzute, și să furnizeze 
sprijin financiar pentru reinserția lor 
profesională rapidă sau pentru modificarea 
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adaptarea activităților lor agricole. activităților lor.

Justificare

Agricultorii sunt incluși în prezentul regulament în aceleași condiții ca toate celelalte 
categorii de lucrători disponibilizați.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul acțiunilor care beneficiază de 
contribuții financiare din partea fondului în 
conformitate cu articolul 2 literele (a) și (b) 
este acela de a garanta că minimum 50 % 
dintre lucrătorii care participă la aceste 
acțiuni își găsesc un loc de muncă stabil, în 
termen de un an de la data cererii.

Obiectivul acțiunilor care beneficiază de 
contribuții financiare din partea fondului în 
conformitate cu articolul 2 literele (a) și (b) 
este acela de a garanta că toți lucrătorii 
care participă la aceste acțiuni își găsesc un 
loc de muncă durabil sau o nouă activitate 
în termen de trei luni de la finalizarea 
măsurilor. Acest obiectiv ar trebui 
reevaluat în cadrul revizuirii la mijlocul 
perioadei a prezentului regulament.

Justificare

Termenul de un an de la data cererii este prea scurt pentru a măsura rata de reinserție pentru 
că, în primul rând, statele membre nu demarează măsurile, parțial sau în totalitate, până nu 
primesc aprobarea. În al doilea rând, acei lucrători care participă la cursuri de o durată de 
un an sau mai mult nu vor fi incluși. Sfârșitul perioadei de punere în aplicare, mai precis doi 
ani de la data cererii, va oferi un rezultat mai exact, în special în ceea ce privește 
sustenabilitatea locurilor de muncă.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) lucrătorilor concediați ca urmare a 
schimbărilor structurale majore în 
structura comerțului mondial ca urmare a 
globalizării, demonstrată în special printr-o 
creștere substanțială a importurilor în 

(a) lucrătorilor concediați ca urmare a 
schimbărilor majore în structura comerțului 
mondial ca urmare a globalizării, 
demonstrate în special printr-o schimbare
substanțială a modelului comercial de 
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Uniune, un declin rapid al cotei de piață a 
Uniunii într-un sector determinat sau o 
delocalizare a activităților în țări terțe, în 
cazul în care concedierile respective au un 
puternic impact negativ asupra economiei 
locale, regionale sau naționale;

export-import de bunuri sau de servicii al 
Uniunii, un declin rapid al cotei de piață a 
Uniunii într-un sector determinat sau o 
delocalizare a activităților în țări terțe, în 
cazul în care concedierile respective au un 
puternic impact negativ asupra economiei 
locale, regionale sau naționale;

Justificare

Ar trebui incluse toate schimbările majore cauzate de deschiderea comercială, chiar dacă 
declinul este lent.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) lucrătorilor concediați ca urmare a unei 
perturbări grave a economiei locale, 
regionale sau naționale cauzate de o criză 
neprevăzută, cu condiția să se poată stabili 
o legătură directă și care poate fi 
demonstrată între concedieri și criza 
respectivă;

(b) lucrătorilor concediați ca urmare a unei 
perturbări grave a economiei locale, 
regionale sau naționale cauzate de o criză 
neprevăzută, inclusiv criză financiară sau 
economică, cu condiția să se poată stabili o 
legătură directă și care poate fi demonstrată 
între concedieri și criza respectivă;

Justificare

Este important să se includă crizele economice și financiare în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament. În mod evident, cuvântul „criză” se referă la orice tip de criză, dar 
având în vedere minoritatea din Consiliu care poate bloca prelungirea derogării actuale 
aferente crizei financiare, se aduce o clarificare prin includerea cuvintelor „economică” și 
„financiară”.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) lucrătorilor care își schimbă sau își 
ajustează activitățile agricole anterioare 

eliminat
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într-o perioadă care începe cu parafarea 
de către Uniune a acordului comercial 
care conține măsuri de liberalizare a 
comerțului pentru sectorul agricol 
relevant și se încheie la trei ani după 
punerea deplină în aplicare a acestor 
măsuri și cu condiția ca aceste măsuri 
comerciale să ducă la o creștere 
substanțială a importurilor în Uniune de 
un produs agricol sau produse agricole, 
însoțită de o scădere semnificativă a 
prețurilor acestor produse la nivelul 
Uniunii sau, după caz, la nivel național 
sau regional.

Justificare

Agricultorii sunt incluși în prezentul regulament în aceleași condiții ca toate celelalte 
categorii de lucrători disponibilizați.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „un lucrător” înseamnă lucrători cu 
contracte de muncă pe durată 
nedeterminată, care dețin un contract sau o 
relație de muncă în conformitate cu 
articolul 4; sau

(a) „un lucrător” este definit ca o persoană 
care deține un contract sau o relație de 
muncă definită de legislația în vigoare 
dintr-un stat membru și/sau reglementată 
de legislația în vigoare dintr-un stat 
membru sau se află într-o relație de 
muncă de facto indiferent de situația 
contractuală. Acesta include lucrătorii pe 
perioadă determinată și lucrătorii 
temporari ai agențiilor;

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „un lucrător” înseamnă lucrători cu eliminat
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contract pe durată determinată, astfel 
cum sunt definiți în Directiva 1999/70/CE 
a Consiliului, care au un contract sau o 
relație de muncă în conformitate articolul 
4 alineatul (1) litera (a) sau (b) care se 
încheie și nu se reînnoiește în decursul 
perioadei stabilite la același punct din 
articolul 4; sau

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „un lucrător” înseamnă lucrători 
temporari astfel cum sunt definiți la 
articolul 3 din Directiva 2008/104/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului, 
a căror întreprindere utilizatoare este o 
întreprindere în conformitate cu articolul 
4 alineatul (1) literele (a) sau (b) și a 
căror cesiune la întreprinderea 
utilizatoare se încheie și nu se reînnoiește 
în decursul perioadei stabilite la același 
punct din articolul 4, sau

eliminat

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „un lucrător” înseamnă proprietari-
manageri de microîntreprinderi, 
întreprinderi mici și mijlocii și lucrătorii 
care desfășoară o activitate independentă 
(inclusiv agricultorii) și toți membrii 
gospodăriei activi în întreprindere, cu 
condiția ca, dacă sunt agricultori, să fi 
produs deja produsul afectat de acordul 
comercial relevant înainte ca măsurile 
privind sectorul specific să fie puse în 

(d) „un lucrător” înseamnă proprietari-
manageri de microîntreprinderi, 
întreprinderi mici și mijlocii și lucrătorii 
care desfășoară o activitate independentă și 
toți membrii gospodăriei care sunt 
declarați ca fiind activi în întreprindere.
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aplicare.

Justificare

Agricultorii sunt incluși în prezentul regulament în aceleași condiții ca toate celelalte 
categorii de lucrători disponibilizați.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) pentru piețele mici de forță de muncă 
sau în împrejurări excepționale, justificate 
în mod corespunzător de către statul 
membru solicitant, o cerere pentru o 
contribuție financiară în conformitate cu 
prezentul articol poate fi considerată 
admisibilă chiar dacă criteriile prevăzute la 
alineatul (1) literele (a) sau (b) nu sunt 
îndeplinite în totalitate, atunci când 
concedierile au un impact grav asupra 
ocupării forței de muncă și asupra 
economiei locale. Statul membru 
precizează care dintre criteriile de 
intervenție stabilite la alineatul (1) literele 
(a) și (b) nu sunt îndeplinite în totalitate.

(2) Pentru piețele mici de forță de muncă 
sau în împrejurări excepționale, în special 
în ceea ce privește cererile colective care 
implică IMM-uri, justificate în mod 
corespunzător de către statul membru 
solicitant, o cerere pentru o contribuție 
financiară în conformitate cu prezentul 
articol poate fi considerată admisibilă chiar 
dacă criteriile prevăzute la alineatul (1) 
literele (a) sau (b) nu sunt îndeplinite în 
totalitate, atunci când concedierile au un 
impact grav asupra ocupării forței de 
muncă și asupra economiei locale. Statul 
membru precizează care dintre criteriile de 
intervenție stabilite la alineatul (1) literele 
(a) și (b) nu sunt îndeplinite în totalitate.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ceea ce privește agricultorii, în 
cazul în care consideră, după ce s-a 
parafat un acord comercial și pe baza 
informațiilor, datelor și analizelor de care 
dispune, că este probabil să se 
îndeplinească, pentru un număr 
important de agricultori, condițiile pentru 
sprijin în conformitate cu articolul 2 litera 

eliminat
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(c), Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 24 prin care 
desemnează sectoarele sau produsele 
eligibile, definește zonele geografice 
afectate, după caz, stabilește o valoare 
maximă a sprijinului potențial la nivelul 
Uniunii, stabilește perioade de referință și 
condiții de eligibilitate pentru agricultori 
și date de eligibilitate pentru cheltuieli și 
instituie termenul limită de depunere a 
cererilor și, după caz, conținutul acestor 
cereri în conformitate cu articolul 8 
alineatul (2).

Justificare

Agricultorii sunt incluși în prezentul regulament în aceleași condiții ca toate celelalte 
categorii de lucrători disponibilizați.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când proprietarii-managerii de 
microîntreprinderi, întreprinderi mici și 
mijlocii și lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă își schimbă sau, în 
cazul agricultorilor, își ajustează 
activitățile anterioare, aceste situații se 
consideră drept concedieri în sensul 
prezentului regulament.

(4) Atunci când proprietarii-managerii de 
microîntreprinderi, întreprinderi mici și 
mijlocii și lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă își schimbă sau își 
ajustează activitățile anterioare, aceste 
situații se consideră drept concedieri în 
sensul prezentului regulament.

Justificare

Agricultorii sunt incluși în prezentul regulament în aceleași condiții ca toate celelalte
categorii de lucrători disponibilizați.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Pentru proprietarii/managerii de 
microîntreprinderi, întreprinderi mici și 
mijlocii și lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă (inclusiv 
agricultorii), concedierea se calculează fie
începând cu data încetării activităților din 
cauza oricăreia dintre condițiile stabilite la 
articolul 2, determinată în conformitate cu 
legislația națională sau actele 
administrative, sau de la data specificată 
de către Comisie în actul delegat adoptat 
în conformitate cu articolul 4 alineatul 
(3).

(c) Pentru proprietarii/managerii de 
microîntreprinderi, întreprinderi mici și 
mijlocii și lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă, concedierea se 
calculează începând cu data încetării 
activităților sau a modificării acestora din 
cauza oricăreia dintre condițiile stabilite la 
articolul 2, determinată în conformitate cu 
legislația națională sau actele 
administrative.

Justificare

Agricultorii sunt incluși în prezentul regulament în aceleași condiții ca toate celelalte 
categorii de lucrători disponibilizați.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) toți lucrătorii concediați în conformitate 
cu articolul 5, în perioada menționată la 
articolul 4 alineatele (1), (2) sau (3),

(a) toți lucrătorii concediați în conformitate 
cu articolul 5, în perioada menționată la 
articolul 4 alineatul (1) sau (2),

Justificare

Agricultorii sunt incluși în prezentul regulament în aceleași condiții ca toate celelalte 
categorii de lucrători disponibilizați.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) agricultori care își schimbă sau eliminat
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ajustează activitățile agricole anterioare 
ca urmare a parafării de către Uniune a 
unui acord comercial menționat într-un 
act delegat adoptat în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (3).

Justificare

Agricultorii sunt incluși în prezentul regulament în aceleași condiții ca toate celelalte 
categorii de lucrători disponibilizați.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se poate acorda o contribuție financiară 
pentru măsurile active de pe piața muncii 
care fac parte dintr-un ansamblu coordonat 
de servicii personalizate, concepute pentru 
a facilita reinserția lucrătorilor concediați 
vizați într-un loc de muncă sau într-o 
activitate independentă sau, în cazul 
agricultorilor, pentru a-și schimba sau 
ajusta activitățile anterioare. Ansamblul 
coordonat de servicii personalizate poate 
include în special:

Se poate acorda o contribuție financiară 
pentru măsurile active de pe piața muncii 
care fac parte dintr-un ansamblu coordonat 
de servicii personalizate, concepute pentru 
a facilita reinserția lucrătorilor concediați 
vizați într-un loc de muncă sau într-o 
activitate independentă. Ansamblul 
coordonat de servicii personalizate poate 
include în special:

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asistență pentru căutarea unui loc de 
muncă, orientare profesională, servicii de 
consiliere, mentorat, asistență în domeniul 
reorientării profesionale și promovarea 
spiritului antreprenorial, ajutor pentru 
desfășurarea de activități independente și
demararea de afaceri sau schimbarea sau 
ajustarea activității (inclusiv investiții în 
active fizice), activități de cooperare, 

(a) formare și reconversie profesională 
individualizată, inclusiv competențe în 
domeniul tehnologiei informației și
comunicațiilor și atestarea experienței 
dobândite, asistență pentru căutarea unui 
loc de muncă, orientare profesională, 
servicii de consiliere, mentorat, asistență în 
domeniul reorientării profesionale,
promovarea spiritului antreprenorial, ajutor 
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formare și reconversie profesională 
individualizată, inclusiv competențe în 
domeniul tehnologiei informației și 
comunicațiilor și certificarea experienței 
dobândite;

pentru desfășurarea de activități 
independente, demararea de afaceri și 
preluarea întreprinderilor de către 
lucrători, asistență pentru schimbarea  
activităților anterioare (inclusiv investiții 
în active fizice) și activități de cooperare;

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsuri speciale, pe o durată limitată, 
cum ar fi alocații pentru căutarea unui loc 
de muncă, stimulente de creare de locuri 
de muncă pentru angajatori, alocații de 
mobilitate, sau alocații de formare sau de 
subzistență (inclusiv alocații pentru 
îngrijitori sau servicii de înlocuire în 
cadrul exploatației), toate limitate la
durata căutării active documentate a unui 
loc de muncă sau a activităților de învățare 
pe tot parcursul vieții sau de formare;

(b) măsuri speciale, pe o durată limitată, 
cum ar fi alocații pentru căutarea unui loc 
de muncă, alocații de mobilitate, sau 
alocații de formare sau de subzistență 
(inclusiv alocații pentru îngrijitori), toate 
limitate la durata căutării active 
documentate a unui loc de muncă, a 
activităților de învățare pe tot parcursul 
vieții sau de formare;

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) măsuri pentru a stimula în special
lucrătorii defavorizați sau în vârstă să 
rămână sau să se întoarcă pe piața muncii. 

(c) măsuri pentru a stimula lucrătorii 
defavorizați, în special cei tineri, în vârstă 
și lucrătorii expuși riscului de sărăcie, să 
rămână sau să se întoarcă pe piața muncii.

Compromise 50

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile măsurilor prevăzute la litera (b) 
nu pot depăși 50 % din costurile totale ale 
ansamblului coordonat de servicii 
personalizate enumerate în prezentul 
alineat.

Costurile măsurilor prevăzute la litera (b) 
nu pot depăși 25 % din costurile totale ale 
ansamblului coordonat de servicii 
personalizate enumerate în prezentul 
alineat.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costul investițiilor în active fizice pentru 
activități independente și demararea de 
afaceri sau schimbarea sau ajustarea 
activității nu poate să depășească 35 000 
EUR.

Costul investițiilor în active fizice pentru 
activități independente, demararea de 
afaceri și preluarea întreprinderilor de 
către angajați sau schimbarea sau ajustarea 
activității nu poate să depășească 25 000 
EUR.

Justificare

Suma propusă se reduce de la 35 000 EUR la 25 000 EUR din motive de echitate. Bugetul 
alocat FEG disponibil pentru lucrători va fi de aproximativ 400 de milioane EUR pe an. 
Dacă în 2011 s-ar fi distribuit 400 de milioane EUR, suma medie pe lucrător ar fi fost de 
23 710 EUR. În 2010 această sumă ar fi fost de 14 888 EUR. De aceea, cuantumul de 35 000 
EUR ar putea însemna că unii lucrători nu vor fi tratați în mod echitabil. Este rezonabil ca 
această sumă să fie aliniată la propunerea privind microfinanțarea.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Elaborarea pachetului coordonat de 
servicii personalizate ia în considerare 
motivele care stau la baza concedierilor și 
anticipează perspectivele viitoare ale 
pieței muncii și competențele necesare. 
Pachetul coordonat ar trebui să fie
compatibil cu tranziția către o economie 
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eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și sustenabilă din punctul de 
vedere al mediului.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsurile speciale cu durată limitată, 
astfel cum sunt menționate la alineatul (1) 
litera (b), care nu sunt condiționate de 
participarea activă a lucrătorilor vizați la 
căutarea unui loc de muncă sau activități de 
formare;

(a) măsurile speciale cu durată limitată, 
astfel cum sunt menționate la alineatul (1) 
litera (b), care nu sunt condiționate de 
participarea activă a lucrătorilor vizați la 
căutarea unui loc de muncă sau activități de 
formare, măsuri care pot fi considerate că 
înlocuiesc prestațiile de șomaj;

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) măsuri speciale limitate în timp, 
astfel cum sunt enumerate la alineatul (1) 
litera (b), care înlocuiesc, chiar și 
temporar, măsurile ce țin de 
responsabilitatea statelor membre în 
temeiul legislației naționale;

Justificare

FEG ar trebui să ofere o valoare adăugată sub diverse aspecte, inclusiv la nivel financiar. 
Dacă statele membre au obligații financiare față de lucrătorii disponibilizați sub forma unor 
indemnizații financiare, aceste obligații ar trebui respectate. Statele membre pot bineînțeles 
suplimenta aceste indemnizații financiare, ceea ce ar oferi stimulente suplimentare 
lucrătorilor. Prezentul amendament contribuie, de asemenea, la garantarea faptului că 
fondurile aferente FEG nu vor finanța obligațiile statelor membre.
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Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acțiuni care intră în responsabilitatea 
întreprinderilor în temeiul legislației 
naționale sau al contractelor colective de 
muncă.

(b) acțiuni care intră în responsabilitatea 
întreprinderilor sau statelor membre în 
temeiul legislației naționale sau a Uniunii
sau în temeiul contractelor colective de 
muncă ori care ar înlocui aceste 
responsabilități.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pachetul coordonat de servicii 
personalizate se elaborează după 
consultarea partenerilor sociali, a 
lucrătorilor vizați și a reprezentanților lor.

Justificare

În cadrul revizuirii la jumătatea perioadei a FEG s-a subliniat că sprijinul personalizat ferm 
acordat lucrătorilor disponibilizați reprezintă un factor-cheie pentru asigurarea celor mai 
bune rezultate. În acest context, lucrătorii sau reprezentanții acestora trebuie să fie incluși în 
procesul de consultare atunci când se elaborează pachetul de măsuri. În cazurile în care 
acest lucru nu s-a făcut, s-au ridicat așteptări care apoi au fost înșelate, iar rezultatele nu au 
fost pozitive.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La inițiativa statului membru solicitant, 
se poate acorda o contribuție financiară 
pentru activități de pregătire, gestionare, 

(3) La inițiativa statului membru solicitant, 
se poate pune la dispoziție o contribuție 
financiară de maximum 5% din sprijinul 
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informare și publicitate, control și 
raportare.

solicitat din FEG pentru pachetul 
coordonat de servicii personalizate pentru
activități de pregătire, gestionare, 
informare și publicitate, control și 
raportare, precum și cooperare cu toate 
părțile interesate.

Justificare

Succesul FEG depinde în mare măsură de pachetul pentru lucrători și de promptitudinea cu 
care sunt acordate ajutoarele din fond. Fiecare cerere este diferită și, având în vedere că 
cererile sunt destul de sporadice, e posibil ca statele membre să nu dispună de expertiza 
necesară. Acest fapt poate determina o creștere a costurilor. De asemenea, pentru cererile 
inițiale trebuie depuse eforturi suplimentare în vederea asigurării cooperării depline între 
toți partenerii. Pe măsură ce statele membre capătă mai multă experiență, ele vor cere 
contribuții financiare mai mici.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru înaintează Comisiei o 
cerere completă în termen de 12 săptămâni 
de la data la care se îndeplinesc criteriile 
stabilite la articolul 4 alineatele (1) sau (2) 
sau, după caz, înainte de termenul limită 
stabilit de Comisie în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (3). În circumstanțe 
excepționale și justificate corespunzător, 
cererea poate fi completată de statul 
membru solicitant cu informații 
suplimentare în termen de șase luni de la 
data cererii, după care Comisia evaluează 
cererea pe baza informațiilor disponibile.
Comisia își încheie evaluarea cererii în 
termen de douăsprezece săptămâni de la 
data primirii unei cereri complete sau (în 
cazul unei cereri incomplete) la șase luni 
de la data cererii inițiale, oricare survine 
mai întâi.

(1) Statul membru înaintează Comisiei o 
cerere completă în termen de 12 săptămâni 
de la data la care se îndeplinesc criteriile 
stabilite la articolul 4 alineatele (1) sau (2) 
sau, după caz, înainte de termenul limită 
stabilit de Comisie în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (3). În circumstanțe 
excepționale și justificate corespunzător, 
cererea poate fi completată de statul 
membru solicitant cu informații 
suplimentare în termen de trei luni de la 
data cererii, după care Comisia evaluează 
cererea pe baza informațiilor disponibile.
Comisia își încheie evaluarea cererii în 
termen de zece săptămâni de la data 
primirii unei cereri complete sau (în cazul 
unei cereri incomplete) la șase luni de la 
data cererii inițiale.

Justificare

Având în vedere că promptitudinea este foarte importantă, statele membre trebuie să depună 
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toate eforturile pentru a se asigura că cererea lor este depusă în cel mai scurt termen posibil. 
Pentru a oferi un sprijin în acest sens, s-a sugerat deja un nivel mai ridicat al contribuției 
financiare pentru statele membre, alături de o cooperare proactivă, care ar trebui să 
reprezinte regula în relațiile dintre statele membre și Comisie.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o analiză motivată a legăturii dintre 
concedieri și schimbările structurale 
majore intervenite în practicile comerciale 
mondiale sau perturbările grave suferite de 
economia locală, regională sau națională 
cauzate de o criză neprevăzută sau de noua 
situație a pieței în sectorul agricol din 
statul membru care apare din cauza 
efectelor unui acord comercial parafat de 
Uniunea Europeană în conformitate cu 
articolul XXIV din GATT sau ale unui 
acord multilateral parafat în cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului în 
conformitate cu articolul 2 litera (c).
Această analiză se bazează pe date 
statistice și alte informații la nivelul cel 
mai adecvat pentru a demonstra 
îndeplinirea criteriilor de intervenție 
stabilite la articolul 4;

(a) o analiză motivată a legăturii dintre 
concedieri și schimbările structurale 
majore intervenite în practicile comerciale 
mondiale sau perturbările grave suferite de 
economia locală, regională sau națională 
cauzate de o criză neprevăzută. Această 
analiză se bazează pe date statistice și alte 
informații la nivelul cel mai adecvat pentru 
a demonstra îndeplinirea criteriilor de 
intervenție stabilite la articolul 4;

Justificare

Agricultorii sunt incluși în prezentul regulament în aceleași condiții ca toate celelalte 
categorii de lucrători disponibilizați.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) în cazul în care întreprinderea își 
continuă activitatea după concedieri, o 
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explicație detaliată a obligațiilor juridice 
pe care trebuie să le respecte și a 
măsurilor pe care le-a luat pentru a se 
ocupa de lucrătorii concediați;

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) un profil al abilităților generale și o 
evaluare inițială a necesităților 
educaționale și de pregătire ale 
lucrătorilor;

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) identificarea, după caz, a 
întreprinderilor care concediază, a 
furnizorilor sau a producătorilor din aval, a 
sectoarelor și a categoriilor de lucrători 
vizați;

(c) identificarea, după caz, a 
întreprinderilor care concediază, a 
furnizorilor sau a producătorilor din aval, a 
sectoarelor și a categoriilor de lucrători 
vizați; clasificați în funcție de gen și 
grupele de vârstă;

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) bugetul estimat pentru fiecare dintre 
componentele pachetului coordonat de 
servicii personalizate în sprijinul 
lucrătorilor vizați;

(e) bugetul estimat și descrierea fiecăreia
dintre componentele pachetului coordonat 
de servicii personalizate în sprijinul 
lucrătorilor vizați;
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Justificare

Pe lângă bugetul propriu-zis, cererea ar trebui să conțină și o descriere a componentelor 
pachetului de servicii personalizate. Aceasta va oferi mai multă claritate atât pentru 
instituțiile UE, cât și pentru lucrători. Va facilita totodată o evaluare finală mai bună în 
sensul că rezultatele vor putea fi măsurate comparativ cu cererea.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) o descriere o modului în care 
măsurile din pachetul coordonat 
contribuie la atingerea obiectivelor 
Strategie Europa 2020 la nivel național și 
regional;

Justificare

FEG ar trebui să contribuie la valoarea adăugată a UE. Echilibrul dintre pachetul 
personalizat de măsuri pentru lucrători și obiectivele Strategiei Europa 2020 ar contribui la 
realizarea acestei valori adăugate.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) procedurile urmate pentru consultarea 
partenerilor sociali sau a altor organizații 
relevante, după caz;

(g) procedurile urmate pentru consultarea
lucrătorilor vizați sau a reprezentanților 
acestora, a partenerilor sociali, a 
autorităților locale și regionale sau a altor 
organizații relevante, după caz;

Justificare

Revizuirea la jumătatea perioadei a FEG a subliniat că sprijinul personalizat ferm acordat 
lucrătorilor disponibilizați a fost un factor-cheie pentru asigurarea celor mai bune rezultate. 
În acest context, lucrătorii sau reprezentanții acestora trebuie să fie incluși în procesul de 
consultare atunci când se elaborează pachetul de măsuri. În cazurile în care nu s-a întâmplat 
acest lucru s-au creat așteptări care apoi au fost abandonate, iar rezultatele nu au fost 
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pozitive.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) numele agențiilor care pun în 
aplicare pachetul de măsuri în statul 
membru;

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) o declarație de conformitate a 
sprijinului solicitat din partea FEG cu 
normele procedurale și de fond ale Uniunii 
privind ajutoarele de stat, precum și o 
declarație conform căreia serviciile 
personalizate nu înlocuiesc măsuri care 
intră în responsabilitatea întreprinderilor în 
temeiul legislației naționale sau al 
contractelor colective de muncă;

(h) o declarație de conformitate a 
sprijinului solicitat din partea FEG cu 
normele procedurale și de fond ale Uniunii 
privind ajutoarele de stat, precum și o 
declarație specificând motivele pentru 
care serviciile personalizate nu înlocuiesc 
măsuri care intră în responsabilitatea 
întreprinderilor sau a statelor membre în 
temeiul legislației naționale sau al
legislației Uniunii sau al contractelor 
colective de muncă;

Justificare

FEG ar trebui să ofere o valoare adăugată sub diverse aspecte, inclusiv la nivel financiar. 
Dacă statele membre au obligații financiare față de lucrătorii disponibilizați sub forma unor 
indemnizații financiare, aceste obligații ar trebui respectate. Statele membre pot bineînțeles 
suplimenta aceste indemnizații financiare și acest lucru ar oferi stimulente suplimentare 
lucrătorilor. Prezentul amendament contribuie, de asemenea, la oferirea unei garanții 
potrivit căreia fondurile aferente FEG nu vor finanța obligațiile statelor membre.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera i



RR\923267RO.doc 39/157 PE483.708v04-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) sursele de cofinanțare națională; (i) sursele de prefinanțare sau de
cofinanțare națională și alte surse de 
cofinanțare, după caz;

Justificare

Dacă societățile sau întreprinderile sunt implicate în cofinanțare atunci oricare dintre aceste 
măsuri ar trebui clarificate.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) informații referitoare la faptul că o 
întreprindere a beneficiat de ajustoare de 
stat sau de finanțare anterioară din partea 
Fondului de coeziune și a fondurilor 
structurale ale Uniunii, cu excepția 
microîntreprinderilor și a IMM-urilor; 

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) după caz, orice cerință suplimentară 
care poate să fi fost prevăzută în actul 
delegat adoptat în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (3).

eliminat

Justificare

Agricultorii sunt incluși în prezentul regulament în aceleași condiții ca toate celelalte 
categorii de lucrători disponibilizați.



PE483.708v04-00 40/157 RR\923267RO.doc

RO

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a îmbunătăți eficiența FEG, 
partenerii sociali ar trebui să fie implicați 
de la începutul procedurii de depunere a 
cererilor de asistență financiară acordată 
de fond.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul pentru lucrătorii concediați 
completează acțiunile statelor membre la
nivel național, regional și local.

(1) Sprijinul pentru lucrătorii concediați 
completează acțiunile statelor membre la 
nivel național, regional și local, inclusiv pe 
cele finanțate din fondurile Uniunii.

Justificare

FEG și FSE sunt măsuri complementare și sinergiile dintre cele două fonduri pot contribui la 
realizarea unei valori adăugate europene.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția financiară se limitează la 
ceea ce este necesar pentru a asigura 
solidaritatea și sprijinul individual pentru 
lucrătorii concediați. Activitățile sprijinite 
prin FEG se conformează dreptului Uniunii 
și celui național, inclusiv normelor privind 
ajutorul de stat.

(2) Contribuția financiară se limitează la 
ceea ce este necesar pentru a asigura 
solidaritatea și sprijinul individual 
temporar și unic pentru lucrătorii 
concediați. Activitățile sprijinite prin FEG 
se conformează dreptului Uniunii și celui 
național, inclusiv normelor privind ajutorul 
de stat, și nu înlocuiesc acțiunile pentru 
care sunt responsabile statele membre sau 
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companiile.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu răspunderile care le 
revin, Comisia și statul membru solicitant 
asigură coordonarea asistenței din 
fondurile Uniunii.

(3) În conformitate cu răspunderile care le 
revin, Comisia și statul membru solicitant 
asigură coordonarea asistenței din 
fondurile Uniunii. Comisia și statul 
membru candidat informează persoanele 
implicate în procedura de depunere a 
cererii cu privire la evaluarea continuă a 
acesteia pe parcurs.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statul membru solicitant se asigură că 
acțiunile specifice care beneficiază de o 
contribuție financiară nu primesc în același 
timp asistență și din partea altor 
instrumente financiare ale Uniunii.

(4) Statul membru solicitant se asigură că 
acțiunile specifice care beneficiază de o 
contribuție financiară nu primesc în același 
timp asistență și din partea altor 
instrumente financiare ale Uniunii, prin 
urmare, evitând subminarea programelor 
pe termen lung precum fondurile 
structurale și, în special, Fondul social 
european (FSE).

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a)Comisia se asigură că dreptul de a 
beneficia de FEG nu influențează 
eligibilitatea pentru orice alt fond al 
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Uniunii, în alte scopuri.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia și statele membre asigură 
promovarea egalității între femei și bărbați 
și a integrării perspectivei de gen în cursul 
diferitelor etape ale punerii în aplicare a 
contribuției financiare. Comisia și statul 
membru iau măsuri corespunzătoare în 
vederea prevenirii oricărei discriminări 
bazate pe sex, origine rasială sau etnică, 
religie sau convingeri, handicap, vârstă, 
orientare sexuală sau tip de contract de 
muncă sau relație de muncă în cursul 
diferitelor etape ale punerii în aplicare a 
contribuției financiare și în cadrul 
accesului la aceasta.

Comisia și statele membre aplică 
principiul egalității de tratament între 
femei și bărbați și se asigură că egalitatea 
între femei și bărbați și perspectiva de gen
fac parte și sunt promovate pe deplin în 
cursul diferitelor etape ale punerii în 
aplicare a contribuției financiare. Comisia 
și statul membru iau toate măsurile
corespunzătoare în vederea prevenirii 
oricărei discriminări bazate pe sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă, orientare sexuală sau tip 
de contract de muncă sau relație de muncă 
în cursul diferitelor etape ale punerii în 
aplicare a contribuției financiare și în 
cadrul accesului la aceasta.

Justificare

Egalitatea dintre femei și bărbați ar trebui să facă parte din acest fond. Nu este suficient să se 
promoveze perspectiva de gen, aceasta ar trebui promovată pe deplin. În plus, nu ar trebui să 
existe nicio discriminare în accesarea fondului.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4)Asistența tehnică oferită de Comisie 
include furnizarea de informații și orientări 
statelor membre pentru utilizarea, 
monitorizarea și evaluarea FEG. De 
asemenea, Comisia poate furniza
informații privind utilizarea FEG și 
partenerilor sociali naționali și europeni.

(4) Asistența tehnică oferită de Comisie 
include furnizarea de informații și orientări 
statelor membre pentru utilizarea, 
monitorizarea și evaluarea FEG. De 
asemenea, Comisia furnizează informații
detaliate și în timp util, precum și 
orientări clare privind utilizarea FEG și 
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partenerilor sociali naționali și europeni, 
precum și autorităților locale și regionale 
competente.

Justificare

Având în vedere că partenerii sociali fac parte din procesul de consultare, este necesar să se 
asigure că informațiile privind utilizarea, monitorizarea și evaluarea Fondului sunt, de 
asemenea, furnizate parteneriatelor sociali.

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia creează un site internet,
disponibil în toate limbile Uniunii, pentru a 
oferi informații privind FEG, consiliere 
pentru depunerea cererilor și informații 
referitoare la cererile acceptate și respinse, 
subliniind rolul autorității bugetare.

(2) Comisia întreține și actualizează 
regulat un site internet, accesibil în toate 
limbile Uniunii, pentru a oferi informații 
privind FEG, consiliere pentru depunerea 
cererilor și informații referitoare la cererile 
acceptate și respinse și la rolul autorității 
bugetare.

Justificare

Există deja un site internet al FEG, dar Comisia trebuie să întrețină și să actualizeze regulat 
acest site.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia pune în aplicare activități de 
informare și comunicare privind cazuri și 
rezultate ale FEG.

(3) Comisia pune în aplicare activități de 
informare și comunicare privind cazuri și 
rezultate ale FEG pe baza unor evaluări 
obiective cu scopul îmbunătățirii 
eficienței FEG și al diseminării 
cunoștințelor despre FEG în rândul 
cetățenilor și al lucrătorilor. Comisia 
prezintă rapoarte anuale cu privire la 
utilizarea fondului, defalcate pe țări și 
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sectoare de activitate.

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Resursele alocate activităților de 
comunicare în temeiul prezentului 
regulament contribuie, de asemenea, la 
realizarea comunicării instituționale a 
priorităților politice ale Uniunii, în măsura 
în care acestea sunt legate de obiectivele 
generale ale prezentului regulament.

(4) Resursele alocate activităților de 
comunicare în temeiul prezentului 
regulament contribuie, de asemenea, la 
realizarea comunicării instituționale a 
priorităților politice ale Uniunii, inclusiv 
strategia UE 2020 și obiectivele sale 
principale, în măsura în care acestea sunt 
legate de obiectivele generale ale 
prezentului regulament.

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe baza evaluării efectuate în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3), 
luând în considerare, în special, numărul de 
lucrători vizați, acțiunile propuse și 
costurile estimate, Comisia evaluează și 
propune în cel mai scurt timp cuantumul 
contribuției financiare care se poate acorda, 
după caz, în limita resurselor disponibile.
Valoarea nu poate depăși 50 % din totalul 
costurilor estimate menționate la articolul 
8 alineatul (2) litera (e) sau 65 % din 
aceste costuri în cazul cererilor depuse de 
un stat membru pe teritoriul căruia este 
eligibilă cel puțin o regiune la nivel NUTS 
II în conformitate cu obiectivul 
„Convergență” al fondurilor structurale. 
Comisia, în evaluarea acestor cazuri, va 
decide dacă rata de cofinanțare de 65 % 
este justificată.

(1) Pe baza evaluării efectuate în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3), 
luând în considerare, în special, numărul de 
lucrători vizați, acțiunile propuse și 
costurile estimate, Comisia evaluează și 
propune în cel mai scurt timp cuantumul 
contribuției financiare care se poate acorda, 
după caz, în limita resurselor disponibile.
Valoarea nu poate depăși:
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(a) 60 % din totalul costurilor estimate 
menționate la articolul 8 alineatul (2) 
litera (e) sau
(b) 70% din valoarea acestor costuri în 
cazul cererilor depuse de un stat membru 
eligibil pentru asistență în temeiul 
Regulamentului XX/XXXX privind 
Fondul de coeziune;
(c) 80 % din aceste costuri în cazul 
cererilor depuse de un stat membru care 
primește asistență financiară în baza 
condițiilor prevăzute la articolul 77 din 
Regulamentul (CE) nr. 1083/20061 sau de 
la Fondul european de stabilitate 
financiară;
___________
1 JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

Justificare

Cofinanțarea reprezintă o problemă majoră pentru multe state membre și, într-adevăr, unele 
dintre acestea nu solicită fonduri de la FEG din cauza ratei reduse de cofinanțare. Din acest 
motiv, se introduce un nivel suplimentar pentru ca anumite state membre să poată beneficia 
de o rată de cofinanțare mai mare. Astfel, cred că se va contribui la o mai mare absorbție a 
fondului, iar lucrătorii cu probleme financiare din statele membre vor fi ajutați.

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care, pe baza evaluării 
efectuate în conformitate cu articolul 8 
alineatul (3), a ajuns la concluzia că nu 
sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea 
unei contribuții financiare, Comisia
notifică statul membru în cauză în cel mai 
scurt timp.

(3) În cazul în care, pe baza evaluării 
efectuate în conformitate cu articolul 8 
alineatul (3), a ajuns la concluzia că nu 
sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea 
unei contribuții financiare, Comisia
informează imediat statul membru în 
cauză.
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Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile sunt eligibile pentru o 
contribuție financiară de la datele 
prevăzute la articolul 8 alineatul (2) litera 
(h), la care statul membru își începe 
serviciile personalizate pentru lucrătorii 
vizați sau cheltuielile administrative pentru 
punerea în aplicare a FEG în conformitate 
cu articolul 7 alineatele (1) și respectiv (3).
În cazul agricultorilor, cheltuielile sunt 
eligibile pentru o contribuție de la data 
stabilită în actul delegat adoptat în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

Cheltuielile sunt eligibile pentru o 
contribuție financiară de la datele 
prevăzute la articolul 8 alineatul (2) litera 
(f), la care statul membru își începe 
serviciile personalizate pentru lucrătorii 
vizați sau cheltuielile administrative pentru 
punerea în aplicare a FEG în conformitate 
cu articolul 7 alineatele (1) și respectiv (3).

Justificare

Agricultorii sunt incluși în prezentul regulament în aceleași condiții ca toate celelalte 
categorii de lucrători disponibilizați.

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Conștiente că ar trebui să ia urgent 
decizii care să asigure implicarea cât mai 
rapidă a lucrătorilor în aceste programe, 
instituțiile se vor strădui să micșoreze 
perioada de procesare a cererilor.

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care a ajuns la concluzia că se 
îndeplinesc condițiile pentru mobilizarea 

În cazul în care a ajuns la concluzia că se 
îndeplinesc condițiile pentru mobilizarea 
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FEG, Comisia prezintă o propunere de 
mobilizare a acestuia. Decizia de 
mobilizare a FEG se ia de comun acord de 
către cele două componente ale autorității 
bugetare. Consiliul hotărăște cu majoritate 
calificată și Parlamentul European 
hotărăște cu majoritatea membrilor săi și 
trei cincimi din voturile exprimate.

FEG, Comisia prezintă o propunere de 
mobilizare a acestuia. Decizia de 
mobilizare a FEG se ia de comun acord de 
către cele două componente ale autorității 
bugetare în termen de maximum o lună de 
la sesizarea autorității bugetare. Consiliul 
hotărăște cu majoritate calificată și 
Parlamentul European hotărăște cu 
majoritatea membrilor săi și trei cincimi 
din voturile exprimate.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În același timp cu prezentarea propunerii 
de decizie pentru mobilizarea FEG, 
Comisia va prezenta celor două 
componente ale autorității bugetare o 
propunere de transfer către liniile bugetare 
relevante. În cazul unui dezacord, se 
inițiază o procedură de trilog.

În același timp cu prezentarea propunerii 
de decizie pentru mobilizarea FEG, 
Comisia va prezenta celor două 
componente ale autorității bugetare o 
propunere de transfer către liniile bugetare 
relevante. Aceste transferuri sunt realizate 
în conformitate cu prioritățile bugetare, 
atât cele anuale, cât și cele pe termen 
lung. În cazul unui dezacord, se inițiază o 
procedură de trilog.

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Ca urmare a intrării în vigoare a unei 
decizii privind o contribuție financiară în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (4), 
Comisia plătește statului membru 
contribuția financiară sub forma unei 
prefinanțări de cel puțin 50 % din 
contribuția financiară a Uniunii pentru 
statul membru, în principiu în termen de 
15 zile, urmată, după caz, de plăți 
intermediare și de plata finală. 

(1) Ca urmare a intrării în vigoare a unei 
decizii privind o contribuție financiară în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (4), 
Comisia plătește statului membru 
contribuția financiară într-o singură rată, 
în principiu în termen de 15 zile.



PE483.708v04-00 48/157 RR\923267RO.doc

RO

Prefinanțarea se lichidează atunci când 
contribuția financiară se prescrie în 
conformitate cu articolul 18 alineatul (3).

Justificare

Actualul mecanism de plată a contribuției financiare funcționează bine, iar unele state 
membre trebuie să ramburseze fonduri, altele nu. Reținerea a 50% din contribuția financiară 
a Uniunii ar putea supune statele membre la serioase presiuni financiare și ar putea cauza un 
start mai lent în furnizarea pachetului de servicii personalizate.

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Termenii detaliați ai finanțării, în 
special rata de prefinanțare și modalitățile 
de plată intermediară și finală, se 
determină de către Comisie în decizia 
privind contribuția financiară menționată 
la articolul 15 alineatul (4).

eliminat

Se fac plăți intermediare cu scopul de a 
rambursa cheltuielile suportate de către 
statele membre pentru realizarea 
acțiunilor eligibile, sub rezerva prezentării 
către Comisie a unei declarații de 
cheltuieli semnată de un reprezentant al 
unui organism public acreditat, în 
conformitate cu articolul 21.

Justificare

Agricultorii sunt incluși în prezentul regulament în aceleași condiții ca toate celelalte 
categorii de lucrători disponibilizați.

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statul membru realizează acțiunile (4) Statul membru realizează acțiunile 
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eligibile stabilite la articolul 6 cât mai 
curând, dar nu mai târziu de 24 de luni de 
la data cererii, în temeiul articolului 8 
alineatul (1).

eligibile stabilite la articolul 7 cât mai 
curând, dar nu mai târziu de 24 de luni de 
la data cererii, în temeiul articolului 8 
alineatul (1). Cu toate acestea, atunci când 
un lucrător concediat urmează un curs de 
educație sau de formare a cărui durată 
este de doi ani sau depășește doi ani, 
costurile cu taxele de școlarizare pentru 
doi ani vor fi plătite dacă lucrătorul 
concediat începe cursul în următorul 
semestru disponibil, cu condiția ca acesta 
să nu aibă loc mai târziu de un an de la 
data cererii.

Justificare

Unora dintre lucrătorii care au solicitat fonduri de la FEG li s-a interzis să folosească aceste 
fonduri pentru a urma cursuri de educație și de formare atunci când durata cursului a fost 
mai mare de doi ani. Uneori, din cauza faptului că unele cursuri încep abia în septembrie și 
pentru că statele membre nu acordă întotdeauna finanțare începând de la data cererii, 
aceasta înseamnă că doar un an din curs poate fi finanțat. Deoarece lucrătorii concediați nu 
au de obicei acces la fonduri sau împrumuturi, această restricție le interzice de fapt accesul 
la astfel de cursuri.

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În situații excepționale care necesită 
furnizarea rapidă a asistenței financiare 
pentru salvarea locurilor de muncă, ca de 
exemplu în cazul unei preluări planificate 
a unei întreprinderi care s-a închis ca 
urmare a concedierii angajaților, suma în 
cauză ar putea fi furnizată sub forma unei 
prefinanțări sau a unui avans de statul 
membru sau organizația recunoscută de 
statul membru ca responsabilă pentru 
intervenția financiară de acest tip, în 
măsura în care termenele impuse de 
instanțele care supraveghează preluările 
sunt adesea mai scurte decât perioada 
necesară procedurii stabilite în prezentul 
regulament.
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Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Cheltuielile în temeiul articolului 7 
alineatul (3) sunt eligibile până la termenul 
limită pentru depunerea raportului.

(6) Cheltuielile în temeiul articolului 7 
alineatul (3) sunt eligibile până la termenul 
limită pentru depunerea raportului final.

Justificare

Este important să se clarifice că acesta este raportul final și nu raportul interimar.

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu la 15 luni de la data cererii în 
temeiul articolului 8 alineatul (1) sau la 
data stabilită în actul delegat adoptat în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3), 
statul membru prezintă Comisiei un raport 
interimar privind punerea în aplicare a 
contribuției financiare, inclusiv în ceea ce 
privește finanțarea, calendarul și tipul de 
acțiuni deja desfășurate, precum și în ceea 
ce privește rata de reintegrare într-un loc de 
muncă sau în noi activități realizată la 12
luni de la data cererii.

(1) Cel târziu la 18 luni de la data cererii în 
temeiul articolului 8 alineatul (1), statul 
membru prezintă Comisiei un raport 
interimar privind punerea în aplicare a 
contribuției financiare, inclusiv în ceea ce 
privește finanțarea, calendarul și tipul de 
acțiuni deja desfășurate, precum și în ceea 
ce privește rata de reintegrare într-un loc de 
muncă sau în noi activități realizată la 15
luni de la data cererii.

Justificare

Agricultorii sunt incluși în prezentul regulament în aceleași condiții ca toate celelalte 
categorii de lucrători disponibilizați. De asemenea, perioada de timp sugerată este prea 
scurtă pentru a avea o imagine precisă asupra ratei de reintegrare în special. Acesta este 
cazul mai ales atunci când statele membre nu încep măsurile de implementare până la 
obținerea aprobării cererii de mobilizare a fondului de la instituții.
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Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cel târziu la șase luni de la expirarea 
termenului prevăzut la articolul 16 
alineatul (4), statul membru prezintă 
Comisiei un raport final cu privire la 
punerea în aplicare a contribuției 
financiare, inclusiv informații privind tipul 
de acțiuni întreprinse și principalele 
rezultate obținute, caracteristicile 
lucrătorilor vizați și statutul lor profesional, 
împreună cu o declarație de justificare a 
cheltuielilor și care indică, după caz, 
complementaritatea acțiunilor cu cele 
finanțate de FSE.

(2) Cel târziu la șase luni de la expirarea 
termenului prevăzut la articolul 16 
alineatul (4), statul membru prezintă 
Comisiei un raport detaliat cu privire la 
punerea în aplicare a contribuției 
financiare, inclusiv informații privind tipul 
de acțiuni întreprinse și principalele 
rezultate obținute, caracteristicile 
lucrătorilor vizați și statutul lor profesional, 
împreună cu o declarație de justificare a 
cheltuielilor și care indică, după caz, 
complementaritatea acțiunilor cu cele 
finanțate de FSE.

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Ori de câte ori este posibil, datele 
sunt separate (defalcate) în funcție de sex.

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 19 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raport bienal Raportul anual

Justificare

Un raport anual este mai potrivit decât un raport bienal, deoarece permite o evaluare corectă 
și continuă a acțiunilor realizate în cadrul fondului. Aceasta contribuie la acumularea de 
informații la toate nivelurile și la aplicarea celor mai bune practici, iar în cazul FEG acesta 
s-a dovedit a fi un element crucial.
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Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la data de 1 august a fiecărui al 
doilea an și pentru prima dată în 2015, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport cantitativ și 
calitativ privind activitățile desfășurate în 
temeiul prezentului regulament și al 
Regulamentului 1927/2006 în cursul celor 
doi ani precedenți. Raportul se axează în 
principal pe rezultatele obținute de către 
FEG și conține, în special, informații cu 
privire la cererile prezentate, deciziile 
adoptate și acțiunile finanțate, inclusiv 
complementaritatea acestora cu acțiunile 
finanțate de alte fonduri ale Uniunii, în 
special Fondul social european (FSE) și 
Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală (FEADR), și lichidarea contribuțiilor 
financiare furnizate. De asemenea, raportul 
ar trebui să cuprindă informații privind 
cererile care au fost respinse sau reduse ca 
volum de finanțare din cauza lipsei unor 
alocări suficiente sau din motive de 
inadmisibilitate.

(1) Până la data de 1 iunie a fiecărui an și 
pentru prima dată în 2015, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport cuprinzător,
cantitativ și calitativ privind activitățile 
desfășurate în temeiul prezentului 
regulament și al Regulamentului 
1927/2006. Raportul se axează în principal 
pe rezultatele obținute de către FEG și 
conține, în special, informații cu privire la 
cererile prezentate, deciziile adoptate și 
acțiunile finanțate, inclusiv date statistice 
privind rata de reintegrare a lucrătorilor 
în fiecare stat membru, precum și
complementaritatea acestora cu acțiunile 
finanțate, de alte fonduri ale Uniunii, în 
special Fondul social european (FSE) și 
Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală (FEADR), și lichidarea contribuțiilor 
financiare furnizate. De asemenea, raportul 
ar trebui să cuprindă informații privind 
cererile care au fost respinse sau reduse ca 
volum de finanțare din cauza lipsei unor 
alocări suficiente sau din motive de 
inadmisibilitate. Oricând este posibil, toate 
datele din raport vor fi defalcate în funcție 
de sex.

Justificare

Un raport anual este mai potrivit decât un raport bienal, deoarece permite o evaluare corectă 
și continuă a acțiunilor realizate în cadrul fondului. Aceasta contribuie la acumularea de 
informații la toate nivelurile și la aplicarea celor mai bune practici, iar în cazul FEG acesta 
s-a dovedit a fi un element crucial. De asemenea, raportul ar trebui să indice modul în care 
acțiunile efectuate au contribuit la ratele de integrare.
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Amendamentul 98

Propunere de regulament 
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Raportul se trimite spre informare 
Comitetului Economic și Social European, 
Comitetului Regiunilor și partenerilor 
sociali.

(2) Raportul se trimite spre informare 
Curții de Conturi, Comitetului Economic 
și Social European, Comitetului Regiunilor 
și partenerilor sociali.

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) până la 30 iunie 2018, o evaluare 
intermediară a eficienței și viabilității 
rezultatelor obținute;

(a) până la 30 iunie 2017, o evaluare 
intermediară a eficienței și viabilității 
rezultatelor obținute;

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) până la 31 decembrie 2022, o evaluare 
ex post cu asistența unor experți externi, în 
vederea măsurării impactului FEG și a 
valorii sale adăugate.

(b) până la 31 decembrie 2021, o evaluare 
ex post cu asistența unor experți externi, în 
vederea măsurării impactului FEG și a 
valorii sale adăugate.

Amendamentul 101

Propunere de regulament 
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rezultatele evaluării se trimit spre 
informare Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European, Comitetului Regiunilor și 

(2) Rezultatele evaluării se trimit spre 
informare Parlamentului European, 
Consiliului, Curții de Conturi, Comitetului 
Economic și Social European, Comitetului 
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partenerilor sociali. Regiunilor și partenerilor sociali. 
Recomandările conținute în evaluare sunt 
luate în considerare în elaborarea noilor 
programe din domeniul ocupării forței de 
muncă și al afacerilor sociale.

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Aceste evaluări cuprind date care 
indică numărul de cereri și performanțele 
programelor pe țări și pe sectoare, astfel 
încât să se poată evalua dacă FEG și-a 
atins beneficiarii vizați.

Amendamentul 103

Propunere de regulament 
Articolul 21 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se asigură că respectivele cheltuieli 
finanțate se bazează pe documente 
justificative verificabile și sunt corecte și 
precise;

(c) se asigură că respectivele cheltuieli 
finanțate se bazează pe documente 
justificative verificabile și sunt legale și 
precise;

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru face corecțiile financiare 
necesare în cazul în care se constată o 
neregulă. Corecțiile efectuate de către 
statul membru constau în anularea totală 
sau parțială a contribuției financiare. Statul 
membru recuperează întreaga sumă 
pierdută ca urmare a unei nereguli 
detectate, o rambursează Comisiei și, în 
cazul în care suma nu este rambursată de 

(3) Statul membru face corecțiile financiare 
necesare în cazul în care se constată o 
neregulă. Corecțiile efectuate de către 
statul membru constau în anularea totală 
sau parțială a contribuției financiare. Statul 
membru recuperează întreaga sumă 
pierdută ca urmare a unei nereguli 
detectate și o rambursează Comisiei.
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către statul membru relevant în termenul 
alocat, se datorează dobânzi moratorii.

Amendamentul 105

Propunere de regulament 
Articolul 21 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În exercitarea responsabilității sale 
privind execuția bugetului general al 
Uniunii Europene, Comisia ia toate 
măsurile necesare pentru a verifica dacă 
acțiunile finanțate sunt realizate în 
conformitate cu principiile unei gestiuni 
financiare bune și eficiente. Este 
responsabilitatea statului membru solicitant 
să asigure existența și buna funcționare a 
sistemelor de gestiune și control. Comisia 
se asigură că aceste sisteme se aplică 
efectiv.

(4) În exercitarea responsabilității sale 
privind execuția bugetului general al 
Uniunii Europene, Comisia ia toate 
măsurile necesare pentru a verifica dacă 
acțiunile finanțate sunt realizate în 
conformitate cu principiile unei gestiuni 
financiare bune și eficiente. Este 
responsabilitatea statului membru solicitant 
să asigure existența și buna funcționare a 
sistemelor de gestiune și control. Comisia 
se asigură că aceste sisteme se aplică 
efectiv. Dacă sunt detectate nereguli, 
sumele plătite necuvenit ar trebui 
recuperate în principal prin intermediul 
compensării. După caz, protejarea 
intereselor financiare ale Uniunii în 
conformitate cu articolul 325 din tratat 
poate include sancțiuni eficace, 
proporționale și cu efect disuasiv. 

Amendamentul 106

Propunere de regulament 
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care valoarea costului real al 
unei acțiuni este mai mică decât suma 
estimată menționată în conformitate cu 
articolul 15, Comisia adoptă o decizie, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
prin care solicită statului membru să 
ramburseze suma corespunzătoare din 
contribuția financiară primită.

(1) În cazul în care valoarea costului real al 
unei acțiuni este mai mică decât suma 
estimată menționată în conformitate cu 
articolul 15 și în cazul în care nu este 
posibilă recuperarea prin compensare, 
Comisia adoptă acte de punere în aplicare, 
prin care solicită statului membru să 
ramburseze suma corespunzătoare din 
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contribuția financiară primită.

Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la articolele 21 și 22, 
sprijinul pentru agricultori se gestionează 
și se controlează în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. … privind 
finanțarea, gestionarea și monitorizarea 
politicii agricole comune.

eliminat

Justificare

Agricultorii sunt incluși în prezentul regulament în aceleași condiții ca toate celelalte 
categorii de lucrători disponibilizați.

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24 eliminat
Exercitarea delegării
(1) Se conferă Comisiei puterea de a 
adopta acte delegate sub rezerva 
condițiilor expuse la prezentul articol.
(2) Delegările de putere menționate în 
prezentul regulament se conferă pentru o 
perioadă nedeterminată de timp de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament.
(3) Delegările de putere menționate la 
articolul 4 pot fi revocate la orice moment 
de către Parlamentul European sau de 
către Consiliu.
O decizie de revocare încheie delegarea de 
putere menționată în decizia respectivă. 
Aceasta intră în vigoare în ziua 
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următoare publicării în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară specificată. Aceasta nu va 
afecta validitatea oricăror acte delegate 
deja în vigoare.
(4) Imediat ce adoptă un act delegat, 
Comisia notifică aceasta simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 4 alineatul (3) intră în vigoare 
numai dacă Parlamentul European sau 
Consiliul nu au exprimat nicio obiecție 
într-un termen de 2 luni de la notificarea 
actului respectiv Parlamentului European 
și Consiliului sau dacă, anterior expirării 
termenului respectiv, atât Parlamentul 
European cât și Consiliul au informat 
Comisia că nu vor aduce obiecții. 
Termenul respectiv se extinde cu 2 luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Justificare

Agricultorii sunt incluși în prezentul regulament în aceleași condiții ca toate celelalte 
categorii de lucrători disponibilizați.
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EXPUNERE DE MOTIVE

FEG a fost înființat pentru a oferi UE un instrument prin care să își demonstreze solidaritatea 
și sprijinul față de lucrătorii concediați ca urmare a schimbărilor structurale majore din cadrul 
modelelor comerciale mondiale cauzate de globalizare. Ulterior, fondul a fost extins pentru a 
include lucrătorii concediați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale. În 
acest context, este regretabil faptul că „derogarea de criză” nu a fost reînnoită din cauza unei 
minorități de la Consiliu care s-a opus, în ciuda puternicului sprijin din partea Comisiei și a 
Parlamentului European pentru păstrarea acesteia. În perioada 2009-2010, 82% dintre cererile 
adresate la FEG s-au bazat pe criterii legate de „derogarea de criză” și, în aceeași perioadă, 
10% din lucrătorii disponibilizați din UE au accesat fondul. Prin urmare, propunerea Comisiei 
de a include în cadrul regulamentului noțiunea de criză neașteptată este binevenită, deoarece 
permite fondului să răspundă nevoilor reale ale lucrătorilor concediați.

O parte dintre propunerile Comisiei răspund preocupărilor și recomandărilor subliniate în 
cadrul evaluării intermediare a FEG și ar trebui, prin urmare, să aducă valoare adăugată 
funcționării acestui fond. Cu toate acestea, există unele lacune și există, de asemenea, o 
încercare inadecvată de a face FEG să răspundă la acordurile comerciale care ar putea avea un 
impact negativ semnificativ asupra producției agricole.

Alte propuneri

FEG trebuie să devină un instrument mai atractiv și mai ușor de folosit pentru statele membre. 
În acest context, trebuie depuse toate eforturile pentru a îmbunătăți comunicarea și cooperarea 
dintre:

(a) Comisie și organismele naționale/regionale/locale responsabile cu gestionarea fondului și 

(b) la nivel național, între autoritățile naționale responsabile, partenerii sociali, lucrătorii la 
scara individuală și diferitele agenții implicate. Comisia ar trebui să se asigure că statele 
membre au ocazia de a învăța din cele mai bune practici și că beneficiază de consilierea 
necesară și de orientări atunci când este cazul. 

Dată fiind importanța extrem de mare a gestionării bine planificate și eficiente a fondului, 
statele membre și Comisia au nevoie de un buget adecvat. Costurile care depășesc estimările 
inițiale pot apărea atunci când se solicită ajutor punctual sau ocazional de la fond și în special 
în cazul cererilor inițiale. Recomandarea intermediară precizează că „pentru buna funcționare 
a procesului este foarte mare nevoie de o comunicare bine organizată, de coordonare și de 
muncă în comun”. Aceste acțiuni se pot dovedi costisitoare, dar reprezintă o investiție 
valoroasă, deoarece s-a demonstrat că aduc rezultate mai bune.

Flexibilitatea în modificarea listei de servicii personalizate va spori eficacitatea fondului în 
sensul că acesta va putea oferi un răspuns mai prompt la nevoile lucrătorilor și la situația 
economică dominantă, precum și la orice lacune în materie de competențe din economie. 
Cofinanțarea este un aspect extrem de important pentru statele membre, iar nivelul de 50% s-a 
dovedit a fi un impediment pentru o mai mare utilizare a fondului. Sprijin propunerea actuală 
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de a mări rata de cofinanțare la 65% pentru anumite state membre, dar aș propune, de 
asemenea, o rată de cofinanțare automată de 75% pentru statele membre care primesc 
asistență financiară în una dintre condițiile prevăzute la articolul 77 din Regulamentul (CE) 
nr. 1083/2006 modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1311/2011 sau de la Fondul european de 
stabilitate financiară.

Una dintre cele mai frecvente critici care se aduc FEG este că acesta reacționează prea lent. În 
ciuda modului în care este organizat fondul, consider că încă mai este posibil să se 
îmbunătățească rapiditatea acestuia limitând și mai mult termenele. Statele membre ar trebui 
să depună toate eforturile posibile pentru a se asigura că răspund cât mai curând posibil 
concedierilor planificate sau anunțate și că încep să aplice măsurile imediat ce depun cereri la 
fond. În cazul în care există o problemă cu resursele, un mod adecvat de acțiune din partea 
statelor membre ar fi acela de a începe cu măsurile cel mai puțin costisitoare.

Aș încuraja statele membre să facă uz pe scară mai largă de derogarea prevăzută la articolul 4 
alineatul (2) care permite tuturor statelor membre, dar în primul rând și în special statelor și 
regiunilor mai mici - să acceseze FEG atunci când nu sunt îndeplinite toate criteriile de 
intervenție.  Dat fiind faptul că, în baza acestor criterii, a existat o slabă absorbție a fondurilor, 
sugerez Comisiei să prezinte documente cu orientări specifice și informații relevante privind 
criteriile care se vor aplica în aceste circumstanțe.  Nesiguranța descurajează statele membre 
deoarece nu doresc să le dea speranțe lucrătorilor disponibilizați sau să piardă timp cu cereri 
inadmisibile.

FEG trebuie să furnizeze o reală valoare adăugată, de aceea acțiunile sale ar trebui să 
depășească cu mult ceea ce este deja prevăzut în legislația națională, în acordurile colective 
etc.  Astfel lucrătorilor li se vor garanta beneficii adăugate iar fondului vizibilitate și 
legitimitate suplimentară.  Atunci când este posibil, statele membre ar trebui să folosească 
FEG ca pe o oportunitate de a dezvolta abordări noi, inovatoare și dinamice de a ajuta 
lucrătorii să își găsească un alt loc de muncă.

Evaluarea intermediară a FEG a subliniat faptul că un factor-cheie pentru a reuși maximizarea 
impactului și valorii adăugate a fost furnizarea unui pachet personalizat și mai intensiv de 
măsuri. În acest scop, este necesară o consultare obligatorie și continuă cu lucrătorii sau cu 
reprezentații lor autorizați încă de la bun început. În plus, este necesară o mai mare 
flexibilitate dacă lucrătorii doresc să urmeze cursuri cu durata de doi ani sau de peste doi ani. 
FEG ar trebui să garanteze că cheltuielile de școlarizare timp de doi ani sunt plătite atunci 
când lucrătorii încep cursul la debutul următorului semestru disponibil, care nu poate fi mai 
târziu de un an de la data cererii inițiale efectuate de către statul membru.

Suma maximă propusă pentru perioada de șapte ani (2014-2020) este de 3 miliarde de euro, 
cu o utilizare anuală maximă a fondului de 429 milioane de euro. În expunerea de motive, s-a 
sugerat un plafon de 2,5 miliarde de euro pentru agricultură, dar acesta este doar un plafon, nu 
o sumă fixă. Sumele plătite tuturor beneficiarilor vor depinde în întregime de numărul de 
cereri depuse într-un anumit an. Acestea vor fi, de asemenea, limitate la utilizarea anuală 
maximă a fondului și se vor afla sub rezerva cerinței ca cel puțin un sfert din suma maximă 
anuală disponibilă de la FEG să rămână valabilă până la 1 septembrie a fiecărui an pentru a 
acoperi nevoile care apar până la sfârșitul anului. Sunt necesare clarificări suplimentare din 
partea Comisiei cu privire la modul în care banii vor fi alocați în cazul în care cererile 
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adresate fondului vor depăși utilizarea anuală maximă și atunci când o cerere de asistență din 
partea fondului depusă înainte de 1 septembrie în orice an propune utilizarea întregii sume sau 
a majorității sumei de până la data respectivă. 
Propunerea se referă la lucrători cu contracte pe durată determinată, la lucrători temporari, la 
proprietari-manageri de microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și la lucrători care 
desfășoară o activitate independentă (inclusiv agricultorii) și toți membrii gospodăriei activi în 
firmă/întreprindere. Este important ca toți lucrătorii să fie tratați în mod echitabil și să aibă 
acces la FEG în aceleași condiții și, prin urmare, propunerea de a introduce acte delegate 
privind includerea agricultorilor nu este o modalitate adecvată de acțiune.

Din punct de vedere agricol, sumele propuse ar fi complet inadecvate pentru a compensa orice 
acord comercial semnificativ. Conform unei evaluări de impact detaliate realizate de DG 
AGRI, cele mai ambițioase negocieri multilaterale de liberalizare cu membrii OMC ar implica 
o pierdere de 7,75 miliarde de euro pentru agricultori. Chiar dacă această cifră ar fi redusă cu 
50%, sumele care ar putea fi disponibile de la FEG ar fi în continuare inadecvate. Dat fiind 
faptul că perioada propusă în care agricultorii ar putea accesa fondul începe de la data inițierii 
acordului și se sfârșește după trei ani de la punerea sa în aplicare integrală, aceasta limitează 
suma pentru fiecare acord comercial. Cum utilizarea anuală este limitată la 429 milioane de 
euro și cum nu există nicio siguranță în ceea ce privește sumele care pot fi disponibile, este 
din nou evidențiat faptul că FEG este inadecvat pentru a compensa pierderile reale prevăzute 
din sectorul agricol. Consider că agricultorii au fost incluși în cadrul actelor delegate doar 
pentru a facilita încheierea unui acord comercial acceptabil pentru agricultură. Dacă un astfel 
de acord ar fi semnat, UE ar avea nevoie să instituie un alt instrument specific cu un buget 
adecvat. Orice măsură mai puțin ambițioasă ar afecta semnificativ sectorul agricol.

UE are nevoie de o întoarcere la creștere economică, cu un program pentru crearea dinamică 
de locuri de muncă; altfel, am putea asista la o redresare economică fără locuri de muncă. 
FEG poate ajuta la realizarea acestor obiective prin sprijinirea lucrătorilor disponibilizați 
atunci când aceștia își caută un loc de muncă, când își îmbunătățesc competențele sau se 
recalifică sau doresc să desfășoare activități independente, în conformitate cu Strategia UE 
2020. Evaluarea fondului a raportat o rată de reangajare de 48,1% și, în majoritatea cazurilor, 
această rată a crescut pe termen mediu. Evaluarea a raportat, de asemenea, că FEG a ajutat o 
parte dintre grupurile de lucrători cel mai dificil de ajutat. În plus, a indicat că mulți 
beneficiari și-au îmbunătățit semnificativ încrederea în forțele proprii, și-au reînnoit și și-au 
îmbunătățit competențele de căutare a unui loc de muncă, precum și alte competențe și 
capacități și, deși nu toți beneficiarii au avut succes în a-și găsi un nou loc de muncă, și-au 
mărit șansele de angajare. Evaluarea a indicat, de asemenea, că FEG a cofinanțat măsuri care 
contribuie la evitarea înrăutățirii situației șomajului.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND BAZA JURIDICĂ

Dnei Pervenche Berès
Președintă
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
BRUXELLES

Ref.: Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare 
(2014-2020) (COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Stimată doamnă președintă,

Prin scrisoarea dumneavoastră din 30 august 2012, ați solicitat Comisiei pentru afaceri 
juridice, în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul de procedură, să își dea avizul cu 
privire la posibilitatea de a elimina articolele 42 și 43 din TFUE din temeiul juridic al 
propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european 
de ajustare la globalizare (2014-2020), întrucât proiectul de raport al Comisiei EMPL conține 
un amendament în acest sens.

Propunerea de regulament privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) 
(COM(2011)0608) a fost prezentată de Comisie în temeiul articolului 175 din TFUE, precum 
și al articolelor 42 și 43 din TFUE și a fost transmisă, în consecință, Parlamentului în 
conformitate cu procedura legislativă ordinară.

Serviciul Juridic al Parlamentului, într-o notă din 13 septembrie 2012, a ajuns la concluzia că, 
în cazul în care se vor adopta amendamentele depuse în cadrul proiectului de raport, 
propunerea ar trebui să se bazeze pe articolul 175 din TFUE.

Comisia pentru afaceri juridice, atunci când a examinat cererea dumneavoastră în cadrul 
reuniunii sale din 18 septembrie 2012, a decis ca examinarea temeiului juridic să aibă loc 
după votul Comisiei EMPL, pentru a putea stabili cu mai multă precizie dacă o modificare a 
temeiului juridic corespunde conținutului raportului. Întrucât votul Comisiei EMPL privind 
propunerea menționată a avut loc în cadrul reuniunii comisiei din 6 noiembrie 2012, 
modificând temeiul juridic, conform propunerii raportoarei, sunt acum în măsură să vă 
transmit avizul Comisiei pentru afaceri juridice, adoptat în urma reuniunii comisiei din 27 
noiembrie 2012.

Context

1. Propunerea

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost instituit inițial pentru perioada 2007-
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20131 cu scopul de a oferi Uniunii un instrument care să furnizeze un sprijin specific, unic, 
pentru lucrătorii concediați ca urmare a unor schimbări structurale majore generate de 
globalizarea tot mai extinsă a modelelor de producție și de comercializare. În lumina crizei 
financiare și economice care a izbucnit în 2008, FEG a fost revizuit – pentru perioada 
cuprinsă între 1 mai 2009 și 30 decembrie 2011 – pentru a oferi sprijin lucrătorilor concediați 
ca urmare directă a crizei2. Comisia a propus3 ca derogarea temporară aferentă crizei să fie 
prelungită până la 31 decembrie 2013, adică până la sfârșitul perioadei de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1927/2006.

Comisia prezintă acum propunerea în cauză pentru a asigura faptul că FEG continuă să 
funcționeze ca un instrument rapid de intervenție în perioada 2014-2020, în conformitate cu 
principiile de bază stabilite pentru CFM 2014-2020. Principalele elemente ale Regulamentului 
privind FEG propus în prezent sunt: includerea unor categorii suplimentare de lucrători;
contracararea efectelor globalizării și ale crizelor neprevăzute, precum și a efectelor negative 
ale noilor acorduri comerciale în cazul agricultorilor; un accent mai puternic asupra măsurilor 
active, prin introducerea unei limitări a creditelor disponibile pentru măsurile de sprijin;
diminuarea sarcinii administrative prin simplificarea și reducerea duratei procedurilor.

În ceea ce îi privește pe agricultori, regulamentul propus conține dispoziții specifice care le 
permit statelor membre să solicite contribuții financiare destinate agricultorilor, pentru a-i 
ajuta pe aceștia să se adapteze la o nouă situație de piață care rezultă din acordurile 
comerciale încheiate de UE, pentru perioada care începe cu parafarea acordului relevant și se 
încheie la trei ani de la punerea în aplicare a măsurilor de liberalizare, cu condiția ca măsurile 
în cauză să conducă la o majorare substanțială a importurilor UE, însoțită de o reducere 
semnificativă a prețurilor la nivel național, regional și la nivelul UE. În acest scop, propunerea 
conține un număr de dispoziții care îi privesc direct pe agricultori – de exemplu, în ceea ce 
privește domeniul de aplicare [articolul 2 litera (c)], criteriile de intervenție [articolul 4 
alineatul (3)], eligibilitatea lucrătorilor [articolul 6 litera (c)], acțiunile eligibile [articolul 7 
alineatul (1)], cererile [articolul 8 alineatul (2) litera (a)] și eligibilitatea cheltuielilor (articolul 
14). Detaliile privind criteriile de intervenție urmează să fie definite de Comisie prin acte 
delegate [articolul 4 alineatul (3), articolul 24]. Gestiunea financiară a sprijinului pentru 
agricultori are loc în conformitate cu viitorul regulament privind finanțarea, gestionarea și 
monitorizarea politicii agricole comune (articolul 23).

2. Raportul adoptat de Comisia EMPL la 6 noiembrie 2012
În proiectul său de raport, raportoarea EMPL, Marian Harkin, a propus modificarea propunerii 
Comisiei pentru a elimina măsurile specifice care vizau agricultorii. Totuși, agricultorii urmau 
să fie incluși în continuare în domeniul de aplicare a propunerii de regulament, făcând însă 
obiectul acelorași dispoziții ca și ceilalți lucrători. Raportoarea a sugerat, de asemenea, să se 
elimine din temeiul juridic articolele 42 și 43 din TFUE.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de 
instituire a Fondului european de ajustare la globalizare (JO L 406, 30.12.2006, p. 1).
2 Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentul European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (JO L 167, 
29.6.2009, p. 26).
3 Propunerea Comisiei din 10.6.2011 de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare 
(COM(2011)0336).
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Raportul adoptat de Comisia EMPL respectă această orientare prin eliminarea articolelor 42 și 
43 din TFUE din temeiul juridic. Raportul elimină orice referință la agricultori din text, 
inclusiv toate dispozițiile specifice referitoare la aceștia ( a se vedea AM 12, 13, 15, 16, 25, 
26, 31, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 59, 70, 84, 89, 93, 106, 107). Justificarea invocată în tot 
cuprinsul raportului prevede că „Agricultorii sunt incluși în prezentul regulament în aceleași 
condiții ca toate celelalte categorii de lucrători disponibilizați”.

3. Temeiurile juridice în cauză

a) Temeiul juridic al propunerii

Propunerea se bazează pe articolul 175 din TFUE, precum și pe articolele 42 și 43 din TFUE.

Articolul 175 din TFUE are următorul cuprins:

„Statele membre își conduc politicile economice și le coordonează în vederea realizării, în 
egală măsură, a obiectivelor menționate la articolul 174. Formularea și punerea în aplicare a 
politicilor și acțiunilor Uniunii, precum și realizarea pieței interne țin seama de obiectivele 
menționate la articolul 174 și participă la realizarea acestora. De asemenea, Uniunea susține 
realizarea acestor obiective prin acțiunea pe care o întreprinde prin intermediul fondurilor 
structurale (Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă, secțiunea „Orientare”;
Fondul Social European; Fondul European de Dezvoltare Regională), al Băncii Europene de 
Investiții și al celorlalte instrumente financiare existente.

[...]

În cazul în care se dovedesc necesare acțiuni specifice, în afara Fondurilor, și fără a aduce 
atingere măsurilor hotărâte în cadrul altor politici ale Uniunii, Parlamentul European și 
Consiliul pot adopta astfel de acțiuni, hotărând în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor.”

Articolul 174 din TFUE, la care se face referire în articolul 175 din TFUE, are următorul 
conținut:

„În scopul promovării unei dezvoltări armonioase a întregii Uniuni, aceasta își dezvoltă și 
desfășoară acțiunea care conduce la consolidarea coeziunii sale economice, sociale și 
teritoriale.

Uniunea urmărește, în special, reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a 
diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate.

Dintre regiunile avute în vedere, o atenție deosebită se acordă zonelor rurale, zonelor afectate 
de tranziția industrială, precum și regiunilor afectate de un handicap natural și demografic 
grav și permanent, cum ar fi regiunile cele mai nordice cu densitate foarte scăzută a 
populației, precum și regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase.”

Articolele 42 și 43 din TFUE, care sunt incluse, de asemenea, în temeiul juridic prezentat de 
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Comisie au următorul conținut:

„Articolul 42 din TFUE

Dispozițiile capitolului referitor la normele privind concurența se aplică producției și 
comercializării produselor agricole numai în măsura stabilită de Parlamentul European și de 
Consiliu în cadrul dispozițiilor și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 43 
alineatul (2), având în vedere obiectivele enunțate la articolul 39.

Consiliul poate autoriza, la propunerea Comisiei, acordarea de ajutoare:
(a) în vederea protejării exploatațiilor agricole defavorizate de condiții structurale sau 
naturale;
(b) în cadrul programelor de dezvoltare economică.

Articolul 43 din TFUE

1. Comisia prezintă propuneri referitoare la elaborarea și punerea în aplicare a politicii 
agricole comune, inclusiv înlocuirea organizărilor naționale cu una dintre formele de 
organizare comună prevăzute la articolul 40 alineatul (1), precum și la punerea în aplicare a 
măsurilor special prevăzute de prezentul titlu. Aceste propuneri trebuie să țină seama de 
interdependența dintre chestiunile agricole prevăzute de prezentul titlu.

Aceste propuneri trebuie să țină seama de interdependența dintre chestiunile agricole 
prevăzute de prezentul titlu.

2. Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, stabilesc organizarea comună a 
piețelor agricole prevăzută la articolul 40 alineatul (1), precum și celelalte dispoziții necesare 
pentru îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul agriculturii și pescuitului.”

3. Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă măsurile privind stabilirea prețurilor, a taxelor, a 
ajutoarelor și a contingentelor, precum și privind stabilirea și repartizarea posibilităților de 
pescuit. [...]”

b) Modificarea propusă a temeiului juridic

Comisia EMPL a solicitat avizul Comisiei pentru afaceri juridice cu privire la posibilitatea de 
a elimina articolele 42 și 43 din TFUE din temeiul juridic al propunerii, acest temei juridic 
urmând să includă doar articolul 175 din TFUE.

Analiză

1. Principiile stabilite de Curte
Din jurisprudența Curții, se desprind câteva principii cu privire la alegerea temeiului juridic.
În primul rând, având în vedere consecințele temeiului juridic în ceea ce privește competența 
materială și procedura, alegerea temeiului juridic corect prezintă o importanță de natură 
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constituțională1. În al doilea rând, conform articolului 13 alineatul (2) din TUE, fiecare 
instituție este chemată să acționeze în limitele atribuțiilor care îi sunt conferite prin tratat2. În 
al treilea rând, potrivit jurisprudenței Curții de Justiție, „alegerea temeiului juridic al unui act 
comunitar trebuie fondată pe elemente obiective care pot fi supuse controlului jurisdicțional, 
printre care figurează în special scopul și conținutul actului”3. În fine, în privința temeiurilor 
juridice multiple, dacă examinarea unei măsuri comunitare indică faptul că aceasta servește 
unui scop dublu sau că are o componentă dublă și dacă unul dintre scopuri sau una dintre 
componente poate fi identificat(ă) ca principal(ă) sau predominant(ă), în timp ce celălalt 
(cealaltă) este doar incidental(ă), actul trebuie să fie întemeiat pe un temei juridic unic, 
respectiv cel necesar în vederea scopului sau componentei principal(e) sau predominant(e)4.
Pe de altă parte, în cazul în care o măsură are mai multe obiective sau elemente simultane, 
indisolubil legate între ele, fără ca vreunul dintre acestea să fie secundar sau indirect în raport 
cu celelalte, măsura respectivă trebuie să aibă ca temei diferitele dispoziții relevante din 
tratat5.

2. Obiectivele și conținutul regulamentului, astfel cum a fost propus de Comisie
Obiectivul regulamentului propus este de a institui „Fondul european de ajustare la 
globalizare (FEG) pe perioada cadrului financiar multianual între 1 ianuarie 2014 și 31 
decembrie 2020” (articolul 1 primul paragraf), iar scopul acestui fond este, conform 
articolului 1 al doilea paragraf, „de a contribui la creșterea economică și la ocuparea forței de 
muncă în Uniune, permițând Uniunii să manifeste solidaritate față de lucrătorii concediați ca 
urmare a schimbărilor majore în structura comerțului mondial, ca urmare a globalizării, 
acordurilor comerciale care afectează agricultura sau unei crize neprevăzute, și să furnizeze 
sprijin financiar pentru reinserția lor profesională rapidă, sau pentru modificarea sau adaptarea 
activităților lor agricole”.

În ceea ce privește măsurile care îi vizează pe agricultori, în considerentul (5) al propunerii se 
afirmă că „domeniul de aplicare al FEG ar trebui să fie extins pentru a facilita adaptarea 
agricultorilor la o nouă situație de piață care rezultă din acordurile comerciale internaționale 
în sectorul agricol și care duce la o schimbare sau o ajustare semnificativă în activitățile 
agricole ale agricultorilor afectați, astfel încât să îi ajute să devină structural mai competitivi 
sau să faciliteze tranziția lor către activități neagricole”. Considerentul (8) oferă justificări 
suplimentare pentru includerea agricultorilor în domeniul de aplicare a instrumentului.

Măsurile propuse pentru a atinge aceste obiective, și în special măsurile specifice care vizează 
agricultorii sunt prezentate în detaliu mai sus (punctul 1, „Context”).

3. Temeiul juridic al propunerii Comisiei
Comisia explică astfel motivul pentru care a ales un temei juridic dublu (articolul 175 din 

                                               
1 Avizul 2/00, Protocolul de la Cartagina, Rec., 2001, p. I -9713, punctul 5; cauza C-370/07, Comisia/Consiliul, 
Rep., 2009, p. I-8917, punctele 46-49; avizul 1/08, Acordul general privind comerțul în domeniul serviciilor, 
Rep., 2009, p. I-11129, punctul 110.
2 Cauza C-403/07, Parlamentul/Consiliul, Rep., 2007, p. I-9045, punctul 49 și jurisprudența citată.
3 A se vedea, cel mai recent, cauza C-411/06, Comisia/Parlamentul European și Consiliul, Rep., 2009, p. I-7585.
4 Cauza C-42/97, Parlamentul/Consiliul, Rec., 1999, p. I-868, punctele 39-40; cauza C-36/98, Spania/Consiliul, 
Rec., 2001, p. I-779, punctul 59; cauza C-211/01, Comisia/Consiliul, Rec., 2003, p. I-8913, punctul 39.
5 Cauza C-165/87, Comisia/Consiliul, Rec., 1988, p. 5545, punctul 11; cauza C-178/03, Comisia/Parlamentul 
European și Consiliul, Rec., 2006, p. I-107, punctele 43-56.
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TFUE și articolele 42 și 43 din TFUE): „Articolul 175 al 3-lea paragraf permite Parlamentului 
European și Consiliului să ia măsuri în conformitate cu procedura legislativă ordinară [...], în 
cazul în care se dovedesc necesare acțiuni specifice, în afara fondurilor structurale și a 
politicii agricole comune [...]”. În propunerea Comisiei se afirmă, de asemenea, că în ceea ce 
privește măsurile propuse care îi vizează pe agricultori, „sprijinul FEG poate fi considerat 
drept ajutor pentru activități agricole și drept acțiuni întreprinse în conformitate cu un obiectiv 
explicit al politicii agricole a Uniunii” și că, prin urmare, articolele 42 și 43 ar constitui 
temeiul juridic adecvat pentru aceste măsuri1.

Într-adevăr, măsurile propuse pentru sprijinirea lucrătorilor sunt, în mod evident, măsuri care 
urmăresc consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale, în special remedierea 
problemelor specifice care ar fi putut apărea și care au diminuat această coeziune. Pentru 
aceste măsuri temeiul juridic adecvat este articolul 175 din TFUE.

Cu toate acestea, în cadrul măsurilor care vizează sectorul agricol nu poate fi identificat niciun 
element care să aibă în vedere reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a 
diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate [a se vedea articolul 174 
alineatul (2) din TFUE]. În schimb, în ceea ce îi privește pe agricultori, FEG este prezentat 
drept un instrument de solidaritate și de intervenție în caz de criză, având drept obiectiv 
atenuarea efectelor negative ale noilor acorduri comerciale asupra unor activități agricole 
specifice. Articolul 39 alineatul (1) din TFUE, care definește obiectivele politicii agricole 
comune, menționează la litera (c) „stabilizarea piețelor”2, iar articolul 39 alineatul (2) din 
TFUE menționează aspecte care vor fi avute în vedere în elaborarea politicii agricole comune, 
referindu-se la „caracterul special al activității agricole care rezultă din structura socială a 
agriculturii și din discrepanțele structurale și naturale existente între diferitele regiuni 
agricole”3.

Articolul 43 alineatul (2) din TFUE furnizează un temei juridic general pentru politica 
agricolă comună. Articolul 42 din TFUE se referă la aplicarea normelor privind concurența și 
la acordarea ajutorului de stat.

Astfel, se poate concluziona că propunerea de regulament, astfel cum a fost prezentată de 
Comisie, ar trebui să se bazeze pe articolul 175 al treilea paragraf din TFUE și pe articolul 42 
                                               
1 COM(2011)0608, Expunerea de motive, p. 8.
2Articolul 39 alineatul (1) din TFUE:
„(1) Politica agricolă comună are ca obiective:
(a) creșterea productivității agriculturii prin promovarea progresului tehnic, prin asigurarea dezvoltării raționale a 
producției agricole, precum și prin utilizarea optimă a factorilor de producție și, în special, a forței de muncă;
(b) asigurarea în acest fel a unui nivel de trai echitabil pentru populația agricolă, în special prin majorarea 
venitului individual al lucrătorilor din agricultură;
(c) stabilizarea piețelor;
(d) garantarea siguranței aprovizionărilor;
(e) asigurarea unor prețuri rezonabile de livrare către consumatori.”
3 Articolul 39 alineatul (2) din TFUE:
„(2) În elaborarea politicii agricole comune și a metodelor speciale pe care aceasta le poate implica, vor fi avute 
în vedere următoarele:
(a) caracterul special al activității agricole care rezultă din structura socială a agriculturii și din discrepanțele 
structurale și naturale existente între diferitele regiuni agricole;
(b) necesitatea de a opera treptat modificările adecvate;
(c) faptul că, în statele membre, agricultura este un sector strâns legat de ansamblul economiei.”
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și articolul 43 alineatul (2) din TFUE.

4. Modificări ale propunerii Comisiei prezentate în raportul EMPL
Raportul Comisiei EMPL, astfel cum a fost adoptat la 6 noiembrie 2012, elimină din 
cuprinsul propunerii orice obiectiv specific legat de politica agricolă. Criteriile și măsurile 
propuse în regulament pentru diferitele categorii de lucrători, altele decât agricultorii, se 
încadrează în mod clar în domeniul de aplicare al politicii de coeziune, astfel cum s-a 
subliniat mai sus. Dacă acestea s-ar aplica și în sectorul agricol, ele ar urmări în acest sector –
la fel ca și în celelalte – să atenueze efectele schimbărilor din structura comerțului mondial și 
ale unei crize neprevăzute. În aceste condiții, regulamentul s-ar putea baza doar pe articolul 
175 din TFUE și nu ar fi necesar să se adauge articolul 42 și articolul 43 alineatul (2) din 
TFUE.

Recomandarea Comisiei pentru afaceri juridice

Comisia pentru afaceri juridice a examinat chestiunea menționată mai sus în cursul reuniunii 
sale din 27 noiembrie 2012. În cadrul acestei reuniuni, comisia a decis, așadar, cu 16 voturi 
pentru, 0 voturi împotrivă și o abținere1 să recomande ca temeiul juridic adecvat al propunerii 
de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de 
ajustare la globalizare (2014-2020) să fie articolul 175 din TFUE.

Vă asigur, doamnă președintă, de înalta mea considerație.

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 La votul final au fost prezenți: Raffaele Baldassarre (vicepreședinte), Sebastian Valentin Bodu (vicepreședinte), 
Françoise Castex (vicepreședintă), Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe 
Gargani, Klaus-Heiner Lehne (președinte), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, 
Angelika Niebler, Evelyn Regner (vicepreședintă), Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia 
Wikström.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU COMERŢ INTERNAŢIONAL

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) 2014 - 2020
(COM(2011)0608  – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Raportor pentru aviz: Iuliu Winkler

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Observații generale

Propunerea legislativă urmărește să reînnoiască Fondul european de ajustare la globalizare 
FEG), aducând o serie de schimbări în încercarea de a-i îmbunătăți eficiența.

Raportorul sprijină existența FEG și încurajează dezvoltarea acestuia pentru cadrul financiar 
multianual 2014-2020, ca fond complementar politicilor naționale și regionale de ocupare a 
forței de muncă sau altor fonduri ale UE.

Consolidarea FEG este cu atât mai importantă, cu cât UE este un spațiu economic foarte 
deschis și, în consecință, sensibil la șocuri externe. UE recunoaște și prin intermediul FEG că 
liberalizarea investițiilor și a comerțului a globalizat piața muncii și că o astfel de deschidere, 
deși generează câștiguri globale pentru economia Uniunii, poate genera și costuri sociale în 
unele regiuni și sectoare.

În primul rând, FEG ar trebui dezvoltat din rațiuni de eficacitate și echitate. Lucrătorii 
disponibilizați ca urmare a schimbărilor din comerțul mondial întâmpină mai multe dificultăți 
decât media în a-și găsi un nou loc de muncă și suferă pierderi salariale mai mari la 
reangajare. De asemenea, aceștia sunt susceptibili de a avea competențe profesionale specifice 
ocupațiilor și industriilor aflate în declin.

În al doilea rând, sectorul de piață afectat de deschiderea comercială s-a extins pe măsură ce 
inovațiile și tehnologiile au făcut ca circuitul de aprovizionare cu bunuri și servicii să devină 
din ce în ce mai internațional. FEG ar trebui așadar dezvoltat fără a se exclude nicio activitate 
din domeniul său de eligibilitate.
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În al treilea rând, UE are nevoie de un instrument de ajustare pentru a face față consecințelor 
acordurilor sale comerciale asupra pieței muncii din Uniune, în paralel cu competența sa 
exclusivă de a încheia acorduri comerciale internaționale. Această chestiune nu ține doar de 
egalitatea șanselor, ci și de economia politică. Nu li se poate cere cetățenilor UE să sprijine 
deschiderea comercială, dacă UE nu poate acționa în sprijinul lucrătorilor care au fost 
disponibilizați din cauza deschiderii crescute față de concurenții din țările terțe din sectorul 
bunurilor și serviciilor.

Prezenta propunere stabilește o legătură explicită între FEG și consecințele acordurilor 
comerciale internaționale, recunoscând că agricultorii pot fi afectați de viitoarele acorduri 
comerciale bilaterale ale UE sau de un acord multilateral încheiat în cadrul Organizației 
Mondiale a Comerțului. Dar propunerea nu ar trebui să excludă lucrătorii din sectoarele 
neagricole din gama de beneficiari care pot susține că au trebuit să se orienteze către o altă 
activitate profesională din cauza consecințelor unui acord comercial internațional.

În plus, raportorul pentru aviz propune ca Parlamentul European să aprobe acordurile 
comerciale internaționale (cum ar fi eventualele acorduri de liber schimb UE-Mercosur sau 
UE-India), după ce s-a asigurat să FEG va fi în măsură, mai ales în termeni de alocare 
bugetară, să facă față impactului acestor acorduri asupra forței de muncă din Europa.

Analiza detaliată a propunerii

Raportorul pentru aviz este de acord cu schimbările care vizează păstrarea modificărilor din 
2009, determinate de criză, în special scăderea pragului de disponibilizări, care condiționează 
eligibilitatea pentru FEG și creșterea pragului maxim de cofinanțare al FEG.

Trebuie, de asemenea, păstrată separarea dintre FEG și Fondul social european (FES), 
deoarece cele două fonduri servesc unor obiective diferite.

Extinderea eligibilității FEG pentru IMM-uri, lucrători independenți și agricultori reprezintă 
un progres salutar. Aceste categorii erau de facto excluse din gama de beneficiari posibili ai 
fondului. Extinderea eligibilității pentru lucrătorii cu contracte de angajare atipice 
demonstrează că, în forma de atunci, FEG avea condiții prea stricte pentru a fi eficace.

Cu toate acestea, propunerea nu se ocupă de problema principală a FEG: între depunerea 
cererii și data la care se efectuează plățile trec, în medie, 11 luni. Prin accelerarea procesului 
administrativ al dosarelor, a plăților și a acordurilor interinstituționale, Comisia urmărește să 
se ajungă la un interval de 8 luni. Dar procedura bugetară (care cere ca ambele organe 
decizionale în domeniu, Consiliul și Parlamentul, să aprobe fiecare solicitare de activare a 
FEG) va rămâne un obstacol în calea accelerării procesului.

Raportorul pentru aviz susține ideea ca FEG să cofinanțeze programe orientate specific. Ori 
de câte ori este posibil, aceste programe ar trebui să garanteze că formarea facilitează tranziția 
spre locuri de muncă în noi sectoare care beneficiază de fapt de deschiderea Uniunii.

În sfârșit, în termeni bugetari, propunerea Comisiei fixează pragul pentru creditele de 
angajament anuale la 429 milioane EUR, ceea ce reprezintă 3 miliarde EUR pentru 7 ani.
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Pentru aceeași perioadă, fixează cheltuielile maxime pentru agricultori la 2,5 miliarde EUR. 
Chiar dacă finanțarea anuală actuală a fost în mare parte sub-utilizată, lărgirea bazei de 
eligibilitate pentru FEG va conduce probabil la creșterea numărului de cereri și, în consecință, 
pragul va trebui revizuit, mai ales dacă politica comercială a UE va genera un număr de 
acorduri comerciale care vor afecta ocuparea forței de muncă în UE.

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La 26 martie 2010, Consiliul European 
a aprobat propunerea Comisiei de lansare a 
unei noi strategii, Europa 2020. Una dintre 
cele trei priorități ale strategiei Europa 
2020 este o creștere favorabilă incluziunii 
prin asigurarea autonomiei cetățenilor prin 
rate ridicate ale ocupării forței de muncă, 
investirea în dezvoltarea competențelor, 
combaterea sărăciei și modernizarea 
piețelor muncii și a sistemelor de formare 
și de protecție socială pentru a ajuta 
cetățenii să anticipeze și să gestioneze 
schimbările, precum și pentru a construi o 
societate solidară.

(1) La 26 martie 2010, Consiliul European 
a aprobat propunerea Comisiei de lansare a 
unei noi strategii, Europa 2020. Una dintre 
cele trei priorități ale strategiei Europa 
2020 este o creștere favorabilă incluziunii 
prin asigurarea autonomiei cetățenilor prin 
rate ridicate ale ocupării forței de muncă, 
investirea în dezvoltarea competențelor, 
combaterea sărăciei și modernizarea 
piețelor muncii și a sistemelor de formare 
și de protecție socială pentru a ajuta 
cetățenii să anticipeze și să gestioneze 
schimbările, precum și pentru a construi o 
societate solidară favorabilă incluziunii.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Respectând Comunicarea privind „Un 
buget pentru Europa 2020”, domeniul de 
aplicare al FEG ar trebui să fie extins 
pentru a facilita adaptarea agricultorilor la 
o nouă situație de piață care rezultă din 
acordurile comerciale internaționale în 
sectorul agricol și care duce la o schimbare 

(5) Respectând Comunicarea privind „Un 
buget pentru Europa 2020”, domeniul de 
aplicare al FEG ar trebui să fie extins 
pentru a facilita adaptarea agricultorilor la 
o nouă situație de piață care rezultă din 
acordurile comerciale internaționale în 
sectorul agricol și care duce la o schimbare 
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sau o ajustare semnificativă în activitățile 
agricole ale agricultorilor afectați, astfel 
încât să îi ajute să devină structural mai 
competitivi sau să faciliteze tranziția lor 
către activități neagricole.

sau o ajustare semnificativă în activitățile 
agricole ale agricultorilor afectați, astfel 
încât să îi ajute să devină structural mai 
competitivi sau să faciliteze tranziția lor 
către activități neagricole. Prezentul 
regulament ar trebui să recunoască 
posibilitatea extinderii acestui principiu la 
toți lucrătorii disponibilizați ca urmare a 
acordurilor comerciale internaționale, 
inclusiv agricultorii.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În ceea ce privește agricultorii, 
domeniul de aplicare al FEG ar trebui să 
includă beneficiarii afectați de acorduri 
bilaterale încheiate de Uniune în 
conformitate cu articolul XXIV al GATT 
sau de acorduri multilaterale încheiate în 
cadrul Organizației Mondiale a 
Comerțului. Sunt vizați agricultorii care își 
schimbă sau ajustează semnificativ 
activitățile agricole într-o perioadă care 
începe de la parafarea unui astfel de acord 
comercial și se încheie la trei ani după 
deplina sa punere în aplicare.

(8) În ceea ce privește lucrătorii afectați de 
acordurile comerciale internaționale, 
domeniul de aplicare al FEG ar trebui să 
includă beneficiarii afectați de acorduri 
bilaterale încheiate de Uniune în 
conformitate cu articolul XXIV al GATT 
sau de acorduri multilaterale încheiate în 
cadrul Organizației Mondiale a 
Comerțului. Sunt vizați agricultorii, 
precum și alți lucrători disponibilizați ca 
urmare a schimbărilor din comerțul 
mondial care își schimbă sau ajustează 
semnificativ activitățile agricole într-o 
perioadă care începe de la parafarea unui 
astfel de acord comercial și se încheie la 
trei ani după deplina sa punere în aplicare.

Justificare

FEG ar trebui să devină un instrument al UE destinat compensării în materie de ocupare a 
forței de muncă pentru ajustarea în general la consecințele acordurilor comerciale.
Întreprinderile industriale și de servicii sunt afectate în egală măsură de acordurile 
comerciale ca și sectorul agricol.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) La conceperea pachetului coordonat 
de măsuri politice active pentru piața forței 
de muncă, statele membre ar trebui să 
acorde prioritate măsurilor care vor
contribui în mod semnificativ la 
capacitatea de inserție profesională a
lucrătorilor concediați. Statele membre ar 
trebui să facă eforturi pentru ca cel puțin 
50 % dintre lucrătorii vizați să fie 
reintegrați în muncă sau în noi activități în 
termen de 12 luni de la data cererii.

(10) La conceperea pachetului coordonat 
de măsuri politice active pentru piața forței 
de muncă, statele membre ar trebui să 
acorde prioritate măsurilor care vor 
conduce la reangajarea lucrătorilor 
concediați. Statele membre ar trebui să facă 
eforturi pentru ca cel puțin 50 % dintre 
lucrătorii vizați să fie reintegrați în muncă 
sau în noi activități în termen de 12 luni de 
la data cererii.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În conformitate cu principiul bunei 
gestiuni financiare, contribuțiile financiare 
din FEG nu ar trebui să substituie măsurile 
de sprijin care sunt disponibile pentru 
lucrătorii concediați în cadrul fondurilor 
structurale ale Uniunii și al altor politici 
sau programe ale Uniunii.

(12) În conformitate cu principiul bunei 
gestiuni financiare, contribuțiile financiare 
din FEG nu ar trebui să substituie măsurile 
de sprijin care sunt disponibile pentru 
lucrătorii concediați în cadrul fondurilor 
structurale ale Uniunii și al altor politici 
sau programe ale Uniunii, îndeosebi FSE 
sau PAC.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Pentru combaterea efectelor nefaste 
ale globalizării, este necesar, de 
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asemenea, să se creeze locuri de muncă 
durabile pe teritoriul Uniunii, prin 
elaborarea de către Uniune a unei 
adevărate strategii de promovare a 
producției, alături de o concurență loială 
cu principalele economii emergente și de 
o politică fermă de sprijinire a creșterii.
Promovarea dialogului social, sporirea 
calității produselor de consum, o mai 
bună informare a consumatorilor, 
intensificarea cercetării și inovării, 
crearea de noi instrumente publice și 
private de finanțare a economiei și 
dezvoltarea de întreprinderi mici și 
mijlocii reprezintă instrumente eficiente 
pentru consolidarea capacităților de 
producție ale Uniunii.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul FEG este de a contribui la creșterea 
economică și la ocuparea forței de muncă 
în Uniune, permițând Uniunii să manifeste 
solidaritate față de lucrătorii concediați ca 
urmare a schimbărilor majore în structura 
comerțului mondial, ca urmare a 
globalizării, acordurilor comerciale care 
afectează agricultura sau unei crize 
neprevăzute, și să furnizeze sprijin 
financiar pentru reinserția lor profesională 
rapidă, sau pentru modificarea sau 
adaptarea activităților lor agricole.

Scopul FEG este de a contribui la creșterea 
economică și la ocuparea forței de muncă 
în Uniune, permițând Uniunii să manifeste 
solidaritate față de lucrătorii concediați ca 
urmare a schimbărilor majore în structura 
comerțului mondial, ca urmare a 
globalizării, acordurilor comerciale care 
afectează grav sectoarele economice al 
Uniunii, îndeosebi agricultura, sau unei 
crize financiare și economice neprevăzute, 
și să furnizeze sprijin financiar pentru 
reinserția lor profesională rapidă, sau 
pentru modificarea sau adaptarea 
activităților lor.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. FEG ar trebui să încerce să garanteze 
că Uniunea, având în competența sa 
exclusivă politica comercială comună,
dispune totodată de propriul său 
instrument de ajustare adecvat, care are 
capacitatea de a echilibra posibilele 
pierderi determinate de acordurile 
comerciale internaționale pe care aceasta 
le negociază.

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul acțiunilor care beneficiază de 
contribuții financiare din partea fondului în 
conformitate cu articolul 2 literele (a) și (b) 
este acela de a garanta că minimum 50 % 
dintre lucrătorii care participă la aceste 
acțiuni își găsesc un loc de muncă stabil, în 
termen de un an de la data cererii.

Obiectivul acțiunilor care beneficiază de 
contribuții financiare din partea fondului în 
conformitate cu articolul 2 literele (a) și (b) 
este acela de a garanta că minimum 50 % 
dintre lucrătorii care participă la aceste 
acțiuni se integrează pe piața muncii, în 
termen de un an de la data cererii. Acest 
obiectiv ar trebui reevaluat în cadrul 
revizuirii intermediare a prezentului 
regulament.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) lucrătorilor concediați ca urmare a 
schimbărilor structurale majore în 

(a) lucrătorilor concediați ca urmare a 
schimbărilor majore în structura comerțului 
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structura comerțului mondial ca urmare a 
globalizării, demonstrată în special printr-o 
creștere substanțială a importurilor în 
Uniune, un declin rapid al cotei de piață a 
Uniunii într-un sector determinat sau o 
delocalizare a activităților în țări terțe, în 
cazul în care concedierile respective au un 
puternic impact negativ asupra economiei 
locale, regionale sau naționale;

mondial ca urmare a globalizării, 
demonstrate în special printr-o schimbare 
radicală a modelului comercial de export-
import de bunuri sau de servicii al 
Uniunii, un declin rapid al cotei de piață a 
Uniunii într-un sector determinat sau o 
delocalizare a activităților în țări terțe, în 
cazul în care concedierile respective au un 
puternic impact negativ asupra economiei 
locale, regionale sau naționale;

Justificare

Ar trebui incluse toate schimbările majore cauzate de deschiderea comercială, chiar dacă 
declinul este lent.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) lucrătorilor care își schimbă sau își 
ajustează activitățile agricole anterioare 
într-o perioadă care începe cu parafarea de 
către Uniune a acordului comercial care 
conține măsuri de liberalizare a comerțului 
pentru sectorul agricol relevant și se 
încheie la trei ani după punerea deplină în 
aplicare a acestor măsuri și cu condiția ca 
aceste măsuri comerciale să ducă la o 
creștere substanțială a importurilor în 
Uniune de un produs agricol sau produse 
agricole, însoțită de o scădere 
semnificativă a prețurilor acestor produse 
la nivelul Uniunii sau, după caz, la nivel 
național sau regional.

(c) lucrătorilor, inclusiv agricultorilor,
care își schimbă sau își ajustează 
activitățile anterioare sau își schimbă 
sectorul de activitate într-o perioadă care 
începe cu parafarea de către Uniune a 
acordului comercial care conține măsuri de 
liberalizare a comerțului pentru sectorul 
agricol relevant și se încheie la trei ani 
după punerea deplină în aplicare a acestor 
măsuri și cu condiția ca aceste măsuri 
comerciale să ducă la o creștere 
substanțială a importurilor în Uniune de un 
produs agricol sau produse agricole, 
însoțită de o scădere semnificativă a 
prețurilor acestor produse la nivelul 
Uniunii sau, după caz, la nivel național sau 
regional.

Justificare
Acest articol ar trebui să prevadă și alte tipuri de activități afectate de acordurile comerciale 
internaționale. Ar trebui să prevadă faptul că un număr mare de lucrători disponibilizați 
trebuie să-și schimbe radical activitățile când sunt concediați în urma deschiderii comerciale.
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „un lucrător” înseamnă proprietari-
manageri de microîntreprinderi, 
întreprinderi mici și mijlocii și lucrătorii 
care desfășoară o activitate independentă 
(inclusiv agricultorii) și toți membrii 
gospodăriei activi în întreprindere, cu 
condiția ca, dacă sunt agricultori, să fi 
produs deja produsul afectat de acordul 
comercial relevant înainte ca măsurile 
privind sectorul specific să fie puse în 
aplicare.

(d) „un lucrător” înseamnă proprietari-
manageri de microîntreprinderi, 
întreprinderi mici și mijlocii și lucrătorii 
care desfășoară o activitate independentă 
(inclusiv agricultorii) și toți membrii 
gospodăriei care sunt declarați ca fiind
activi în întreprindere, cu condiția să fi 
produs deja produsul afectat de acordul 
comercial relevant înainte ca măsurile 
privind sectorul specific să fie puse în 
aplicare.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) pentru piețele mici de forță de muncă 
sau în împrejurări excepționale, justificate 
în mod corespunzător de către statul 
membru solicitant, o cerere pentru o 
contribuție financiară în conformitate cu 
prezentul articol poate fi considerată 
admisibilă chiar dacă criteriile prevăzute la 
alineatul (1) literele (a) sau (b) nu sunt 
îndeplinite în totalitate, atunci când 
concedierile au un impact grav asupra 
ocupării forței de muncă și asupra 
economiei locale. Statul membru 
precizează care dintre criteriile de 
intervenție stabilite la alineatul (1) literele 
(a) și (b) nu sunt îndeplinite în totalitate.

(2) Pentru piețele mici de forță de muncă 
sau în împrejurări excepționale, în special 
în ceea ce privește cererile colective care 
implică IMM-uri, justificate în mod 
corespunzător de către statul membru 
solicitant, o cerere pentru o contribuție 
financiară în conformitate cu prezentul 
articol poate fi considerată admisibilă chiar 
dacă criteriile prevăzute la alineatul (1) 
literele (a) sau (b) nu sunt îndeplinite în 
totalitate, atunci când concedierile au un 
impact grav asupra ocupării forței de 
muncă și asupra economiei locale. Statul 
membru precizează care dintre criteriile de 
intervenție stabilite la alineatul (1) literele 
(a) și (b) nu sunt îndeplinite în totalitate.

Justificare

Aceste schimbări sunt necesare pentru a menține coerența cu articolul 2 litera (c).
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ceea ce privește agricultorii, în cazul 
în care consideră, după ce s-a parafat un 
acord comercial și pe baza informațiilor, 
datelor și analizelor de care dispune, că 
este probabil să se îndeplinească, pentru un 
număr important de agricultori, condițiile 
pentru sprijin în conformitate cu articolul 2 
litera (c), Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 24 prin care 
desemnează sectoarele sau produsele 
eligibile, definește zonele geografice 
afectate, după caz, stabilește o valoare 
maximă a sprijinului potențial la nivelul 
Uniunii, stabilește perioade de referință și 
condiții de eligibilitate pentru agricultori și 
date de eligibilitate pentru cheltuieli și 
instituie termenul limită de depunere a 
cererilor și, după caz, conținutul acestor 
cereri în conformitate cu articolul 8 
alineatul (2).

(3) În ceea ce privește lucrătorii
disponibilizați ca urmare a schimbărilor 
din comerțul mondial, inclusiv, dacă este 
cazul, agricultorii, în cazul în care 
consideră, după ce s-a parafat un acord 
comercial și pe baza informațiilor, datelor 
și analizelor de care dispune, că este 
probabil să se îndeplinească, pentru un 
număr important de lucrători 
disponibilizați ca urmare a schimbărilor 
din comerțul mondial, inclusiv, dacă este 
cazul, agricultori, condițiile pentru sprijin 
în conformitate cu articolul 2 litera (c), 
Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 24 prin care 
desemnează sectoarele sau produsele 
eligibile, definește zonele geografice 
afectate, după caz, stabilește o valoare 
maximă a sprijinului potențial la nivelul 
Uniunii, stabilește perioade de referință și 
condiții de eligibilitate pentru lucrătorii 
disponibilizați ca urmare a schimbărilor 
din comerțul mondial, inclusiv, dacă este 
cazul, agricultori și date de eligibilitate 
pentru cheltuieli și instituie termenul limită 
de depunere a cererilor și, după caz, 
conținutul acestor cereri în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (2).

Justificare

Aceste schimbări sunt necesare pentru a menține coerența cu articolul 2 litera (c).
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 6 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) agricultori care își schimbă sau 
ajustează activitățile agricole anterioare ca 
urmare a parafării de către Uniune a unui 
acord comercial menționat într-un act 
delegat adoptat în conformitate cu articolul 
4 alineatul (3).

(c) lucrătorii disponibilizați ca urmare a 
schimbărilor din comerțul mondial, 
inclusiv, dacă este cazul, agricultori care 
își schimbă sau ajustează activitățile 
agricole anterioare ca urmare a parafării de 
către Uniune a unui acord comercial 
menționat într-un act delegat adoptat în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

Justificare

Aceste schimbări sunt necesare pentru a menține coerența cu articolul 2 litera (c).

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se poate acorda o contribuție financiară 
pentru măsurile active de pe piața muncii 
care fac parte dintr-un ansamblu coordonat 
de servicii personalizate, concepute pentru 
a facilita reinserția lucrătorilor concediați 
vizați într-un loc de muncă sau într-o 
activitate independentă sau, în cazul 
agricultorilor, pentru a-și schimba sau 
ajusta activitățile anterioare. Ansamblul 
coordonat de servicii personalizate poate 
include în special:

(1) Se poate acorda o contribuție financiară 
pentru măsurile active de pe piața muncii 
care fac parte dintr-un ansamblu coordonat 
de servicii personalizate, concepute pentru 
a facilita reinserția lucrătorilor concediați 
vizați într-un loc de muncă sau într-o 
activitate independentă sau, în cazul 
lucrătorilor disponibilizați ca urmare a 
schimbărilor din comerțul mondial,
inclusiv, dacă este cazul, al agricultorilor, 
pentru a-și schimba sau ajusta activitățile 
anterioare, preferabil sprijinind tranziția 
spre activitățile aflate în plină creștere 
datorită liberalizării comerțului.
Ansamblul coordonat de servicii 
personalizate poate include în special:

Justificare

FEG ar trebui să țină cont de faptul că cele mai eficace programe orientate specific sunt 
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acelea care ajută și instruiesc forța de muncă pentru a reuși tranziția de la un sector în declin 
la activități economice în plină creștere.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asistență pentru căutarea unui loc de 
muncă, orientare profesională, servicii de 
consiliere, mentorat, asistență în domeniul 
reorientării profesionale și promovarea 
spiritului antreprenorial, ajutor pentru 
desfășurarea de activități independente și 
demararea de afaceri sau schimbarea sau 
ajustarea activității (inclusiv investiții în 
active fizice), activități de cooperare, 
formare și reconversie profesională 
individualizată, inclusiv competențe în 
domeniul tehnologiei informației și 
comunicațiilor și certificarea experienței 
dobândite;

(a) formare și reconversie profesională 
individualizată, inclusiv dezvoltarea unor 
competențe în domeniul tehnologiei 
informației și comunicațiilor și 
certificarea experienței dobândite,
asistență pentru căutarea unui loc de 
muncă, măsuri pentru crearea de locuri de 
muncă, orientare profesională, servicii de 
consiliere, mentorat, promovarea spiritului 
antreprenorial, ajutor pentru desfășurarea 
de activități independente și demararea de 
afaceri sau schimbarea sau ajustarea 
activității (inclusiv investiții în active 
fizice), activități de cooperare;

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsuri speciale, pe o durată limitată, 
cum ar fi alocații pentru căutarea unui 
loc de muncă, stimulente de creare de 
locuri de muncă pentru angajatori, alocații 
de mobilitate, sau alocații de formare sau 
de subzistență (inclusiv alocații pentru 
îngrijitori sau servicii de înlocuire în cadrul 
exploatației), toate limitate la durata 
căutării active documentate a unui loc de 
muncă sau a activităților de învățare pe tot 
parcursul vieții sau de formare;

(b) măsuri speciale, pe o durată limitată, 
stimulente de creare de locuri de muncă 
pentru angajatori, alocații de mobilitate, 
sau alocații de formare sau de subzistență 
(inclusiv alocații pentru îngrijitori sau 
servicii de înlocuire în cadrul exploatației), 
toate limitate la durata căutării active 
documentate a unui loc de muncă sau a 
activităților de învățare pe tot parcursul 
vieții sau de formare;

Amendamentul 19
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) măsuri pentru a stimula în special 
lucrătorii defavorizați sau în vârstă să 
rămână sau să se întoarcă pe piața muncii.

(c) măsuri pentru a stimula în special 
lucrătorii defavorizați sau în vârstă să se 
întoarcă pe piața muncii.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru înaintează Comisiei o 
cerere completă în termen de 12 săptămâni 
de la data la care se îndeplinesc criteriile 
stabilite la articolul 4 alineatele (1) sau (2) 
sau, după caz, înainte de termenul limită 
stabilit de Comisie în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (3). În circumstanțe 
excepționale și justificate corespunzător, 
cererea poate fi completată de statul 
membru solicitant cu informații 
suplimentare în termen de șase luni de la 
data cererii, după care Comisia evaluează 
cererea pe baza informațiilor disponibile.
Comisia își încheie evaluarea cererii în 
termen de douăsprezece săptămâni de la 
data primirii unei cereri complete sau (în 
cazul unei cereri incomplete) la șase luni 
de la data cererii inițiale, oricare survine 
mai întâi.

(1) Statul membru înaintează Comisiei o 
cerere completă în termen de 12 săptămâni 
de la data la care se îndeplinesc criteriile 
stabilite la articolul 4 alineatele (1) sau (2) 
sau, după caz, înainte de termenul limită 
stabilit de Comisie în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (3). În circumstanțe 
excepționale și justificate corespunzător, 
cererea poate fi completată de statul 
membru solicitant cu informații 
suplimentare în termen de șase luni de la 
data cererii, după care Comisia evaluează 
cererea pe baza informațiilor disponibile.
Comisia își încheie evaluarea cererii în 
termen de opt săptămâni de la data primirii 
unei cereri complete sau (în cazul unei 
cereri incomplete) în termen de șase luni 
de la data cererii inițiale, oricare survine 
mai întâi. Când examinează cererile, 
Comisia se asigură că fondurile FEG sunt 
acordate pentru a sprijini toate sectoarele, 
regiunile și statele membre aflate în cea 
mai mare dificultate.
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o analiză motivată a legăturii dintre 
concedieri și schimbările structurale 
majore intervenite în practicile comerciale 
mondiale sau perturbările grave suferite de
economia locală, regională sau națională 
cauzate de o criză neprevăzută sau de noua 
situație a pieței în sectorul agricol din 
statul membru care apare din cauza 
efectelor unui acord comercial parafat de 
Uniunea Europeană în conformitate cu 
articolul XXIV din GATT sau ale unui 
acord multilateral parafat în cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului în 
conformitate cu articolul 2 litera (c).
Această analiză se bazează pe date 
statistice și alte informații la nivelul cel 
mai adecvat pentru a demonstra 
îndeplinirea criteriilor de intervenție 
stabilite la articolul 4;

(a) o analiză motivată a legăturii dintre 
concedieri și schimbările structurale 
majore intervenite în practicile comerciale 
mondiale sau perturbările grave suferite de 
economia locală, regională sau națională 
cauzate de o criză neprevăzută sau de noua 
situație a pieței în orice sector din statul 
membru care apare din cauza efectelor 
unui acord comercial parafat de Uniunea 
Europeană în conformitate cu articolul 
XXIV din GATT sau ale unui acord 
multilateral parafat în cadrul Organizației 
Mondiale a Comerțului în conformitate cu 
articolul 2 litera (c). Această analiză se 
bazează pe date statistice și alte informații 
la nivelul cel mai adecvat pentru a 
demonstra îndeplinirea criteriilor de 
intervenție stabilite la articolul 4;

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia se asigură că dreptul de a 
beneficia de FEG nu va influența 
eligibilitatea pentru orice alt fond al 
Uniunii, precum FSE sau PAC pentru 
agricultori.



PE483.708v04-00 82/157 RR\923267RO.doc

RO

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia pune în aplicare activități de 
informare și comunicare privind cazuri și 
rezultate ale FEG.

(3) Comisia pune în aplicare activități de 
informare și comunicare pentru a se 
asigura că toate țările, regiunile și 
sectoarele de ocupare a forței de muncă 
din Uniune au cunoștință de aceste 
posibilități și prezintă anual informații cu 
privire la utilizarea fondului pentru 
fiecare țară și fiecare sector.

Justificare

În prezent, unele țări nu recurg suficient la FES. În plus, FES s-ar putea aplica la mai multe 
țări și beneficiari decât înainte.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conștiente că ar trebui să ia urgent decizii 
care să asigure implicarea cât mai rapidă 
a lucrătorilor în aceste programe, 
instituțiile se vor strădui să micșoreze 
perioada de analizare a cererilor.

Justificare

Pentru a se menține coerența dintre politica comercială a UE și FEG, această alocare de 
resurse bugetare pentru FEG trebuie reexaminată înaintea fiecărui acord de liber-schimb. În 
paralel, niciun acord comercial internațional nu ar trebui aplicat fără ca dispozițiile FEG să 
fi fost adaptate, astfel încât FEG să-și realizeze obiectivul.
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Gestionarea bugetului FEG va 
anticipa viitoarele acorduri de liber-
schimb susceptibile de a provoca 
concedieri sau disponibilizări ale 
lucrătorilor, astfel cum sunt definite la 
articolul 1, și, dacă este necesar, propune 
o revizuire a prezentului regulament 
pentru a se asigura că bugetul FEG 
continuă să răspundă nevoilor sale.
Aprobarea unui acord internațional poate 
fi condiționată de disponibilitatea 
resurselor FEG pentru a permite 
lucrătorilor din Uniune să se adapteze 
efectelor acordului respectiv.

Justificare

Pentru a se menține coerența dintre politica comercială a UE și FEG, această alocare de 
resurse bugetare pentru FEG trebuie reexaminată înaintea fiecărui acord de liber-schimb. În 
paralel, niciun acord comercial internațional nu ar trebui aplicat fără ca dispozițiile FEG să 
fi fost adaptate, astfel încât FEG să-și realizeze obiectivul.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Aceste evaluări cuprind cifrele care 
indică numărul de cereri și acoperă 
performanțele programelor pe țări și pe 
sectoare, astfel încât să se poată evalua 
dacă FEG și-a atins beneficiarii vizați.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Raportoare pentru aviz: Alda Sousa

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei de regulament nou privind Fondul european de ajustare la globalizare 
(denumit în continuare FEG) (2014-2020) conține câteva modificări bine-venite, comparativ 
cu Regulamentul (CE) nr. 1927/20061 în vigoare, în special extinderea domeniului de aplicare 
al regulamentului pentru a include lucrătorii cu contracte pe durată determinată și lucrătorii 
temporari concediați, precum și proprietarii-managerii de microîntreprinderi, întreprinderi 
mici și mijlocii și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă. În același timp, 
propunerea complică administrarea FEG și nu este suficient de ambițioasă pentru a asigura 
eficacitatea și stabilitatea funcționării FEG. Prezentul aviz adoptă abordarea „un raport bun 
calitate/preț” și urmărește îmbunătățirea modului de administrare a FEG, astfel încât resursele 
bugetare limitate ale UE să fie alocate mai eficient și să aducă mai multă „valoare adăugată 
europeană”. Motivele redactării amendamentelor din prezentul aviz legislativ sunt, în primul 
rând, simplificarea FEG, în al doilea rând creșterea atractivității FEG în calitate de instrument de 
referință în statele membre, în al treilea rând îmbunătățirea rezultatelor reangajării lucrătorilor 
concediați și, în al patrulea rând, garantarea alocării unor resurse suficiente pentru măsurile de 
formare a lucrătorilor concediați, ținând seama de consecințele crizei financiare care continuă și 
de presiunile globalizării.

Domeniul de aplicare

Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 se concentrează pe „lucrători”, aceasta fiind prima 
categorie a forței de muncă afectată de globalizare, de marile modificări structurale și de 
crizele neașteptate. Propunerea Comisiei extinde mandatul FEG astfel încât să includă nu doar 
lucrătorii cu contracte pe durată determinată sau nedeterminată, lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă și proprietarii-managerii de microîntreprinderi sau de întreprinderi mici și 
mijlocii (categorii a căror includere este justificată), ci și agricultorii afectați de acordurile 
                                               
1 JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
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comerciale internaționale. În ceea ce privește implicațiile bugetare, se preconizează că includerea 
agricultorilor va transforma FEG dintr-un instrument de ajustare a industriei în instrument de 
ajustare a agriculturii, dat fiind că până la 5/6 din totalul finanțării vor fi dedicate agriculturii.
Conform expunerii de motive, FEG va continua să opereze în afara cadrului financiar multianual 
(CFM), cu o sumă maximă de 3 miliarde EUR (prețurile din 2011), în timp ce sprijinul acordat 
agriculturii poate fi de până la 2,5 miliarde EUR din această sumă. Includerea agriculturii va 
complica modalitatea de administrare a fondului (DG AGRI va fi implicată împreună cu DG 
EMPL, vor trebui adoptate noi acte delegate pentru fiecare nou acord comercial internațional 
etc.), va orienta resurse dinspre ajustarea industriei spre ajustarea agriculturii (care este obiectivul 
principal al PAC), va schimba orientarea originală a FEG, de la reacția la consecințele 
imprevizibile ale globalizării și ale crizelor la reacția la circumstanțe foarte previzibile 
(acordurile comerciale internaționale în domeniul agriculturii au consecințe previzibile care, per 
se, nu sunt legate de efectele globalizării).

Rata de cofinanțare a Uniunii

Conform temeiului juridic actual, FEG este gestionat în comun și, conform principiului 
adiționalității, atât UE, cât și statele membre contribuie fiecare cu 50% din finanțarea necesară.
În 2009, s-a introdus în Regulamentul FEG o „derogare pe motiv de criză”, de natură temporară, 
care a permis statelor membre să crească cota-parte de cofinanțare asigurată de UE până la 65% 
pentru cererile transmise până la 31 decembrie 2011. Din cauză că nu s-a putut ajunge la un 
consens pentru creșterea permanentă a cofinanțării UE la 65% se propune o „modulare”, 
conform căreia cofinanțarea de 50% este norma generală, dar există posibilitatea de a crește cota 
cofinanțării la 65% pentru statele membre în care cel puțin o regiune de nivelul NUTS II este 
regiune „de convergență” (PIB-ul regional este sub 75% din media UE). Statele membre, în 
special cele afectate cel mai grav de criza datoriilor, au susținut în repetate rânduri și în contexte 
diverse creșterea permanentă a ratei de cofinanțare a UE. De fapt, creșterea cofinanțării în 2009 
de la 50% la 65% a fost factorul cel mai important pentru creșterea bruscă a numărului de cereri 
și pentru creșterea atractivității finanțării FEG pentru statele membre comparativ cu Fondul 
social european (FSE) și diverse măsuri active la nivel național privind piața muncii.

Statele membre caracterizate printr-o instabilitate financiară gravă

Regulamentul (UE) nr. 1311/2011, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru 
anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de 
dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară, prevede posibilitatea de a crește cofinanțarea 
Uniunii cu 10 puncte procentuale pentru a facilita gestionarea finanțării din partea Uniunii, a 
sprijini accelerarea investițiilor în statele membre și a folosi la maximum și în mod optim 
finanțarea Uniunii. Chiar dacă regulamentul se referă în special la Fondul social european, la 
Fondul european de dezvoltare regională și la Fondul de coeziune, raportoarea consideră că 
acesta ar trebui extins și la FEG.

Poziția raportoarei

Raportoarea salută faptul că, în urma unor solicitări repetate ale Parlamentului, bugetul 2012 
include credite de plată în valoare de 50 000 000 EUR la linia bugetară aferentă FEG 
04 05 01. Raportoarea reamintește că FEG a fost creat ca instrument specific și separat, având 
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obiective și termene proprii, și, prin urmare, este oportun să dispună de fonduri specifice, 
evitându-se astfel transferurile de la alte linii bugetare care se realizau în trecut și care pot 
afecta negativ realizarea obiectivelor de politică ale FEG.

De asemenea, raportoarea regretă decizia Consiliului de a bloca extinderea „derogării pe 
motiv de criză”, permițând creșterea ratei de cofinanțare a Uniunii la 65% din costurile 
programului pentru cererile transmise după data-limită de 31 decembrie 2011 și solicită 
Consiliului să reintroducă fără întârziere această măsură.

Prezentul aviz se concentrează pe următoarele chestiuni:
 excluderea sectorului agricol din domeniul de aplicare al proiectului de regulament, dat 
fiind că nu corespunde obiectivelor regulamentului, precum și, în cele din urmă, ștergerea liniei 
bugetare propuse pentru DG AGRI;
 creșterea ratei de cofinanțare a Uniunii la 65% pentru toate statele membre fără modulare 
și cu până la încă 10% pentru statele membre care se confruntă cu dificultăți grave cu privire la 
stabilitatea lor financiară, în conformitate cu normele stabilite în Regulamentul 1311/2011;
 creșterea cotei de prefinanțare a contribuției financiare a Uniunii către statele membre 
de la 50% la 65% după intrarea în vigoare a unei decizii privind o contribuție financiară a 
Uniunii;
 micșorarea pragului referitor la cererile de finanțare de la 500 la 200 de concedieri;
 extinderea cu până la 2 ani (24 de luni) a perioadei de monitorizare ex-post pentru a 
permite o evaluare generală mai bună a proiectelor sprijinite și pentru o evaluare mai bună în 
special a cotei de reangajare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 
sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În Rezoluția sa din 8 iunie 2011 
privind investiția în viitor: un nou cadru 
financiar multianual (CFM) pentru o 
Europă competitivă, sustenabilă și 
favorabilă incluziunii1, Parlamentul 
European a reamintit că, fără resurse 
suplimentare suficiente în CFM-ul pentru 
perioada de după 2013, Uniunea nu va 
putea să ducă la îndeplinire prioritățile 
sale politice existente, respectiv cele legate 
de Strategia UE 2020, și noile sarcini 
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prevăzute de Tratatul de la Lisabona, și 
nici să răspundă unor evenimente 
neprevăzute; a atras atenția asupra 
faptului că, și dacă nivelul resurselor 
pentru următorul CFM crește cu cel puțin 
5% comparativ cu nivelul din 2013, nu se 
poate aduce decât o contribuție limitată la 
realizarea obiectivelor și a 
angajamentelor convenite ale Uniunii și 
la respectarea principiului solidarității în 
cadrul Uniunii; a solicitat Consiliului, în 
cazul în care nu este de acord cu această 
abordare, să identifice în mod clar la care 
dintre prioritățile sau proiectele sale 
politice ar putea renunța în totalitate, în 
ciuda valorii lor adăugate europene 
dovedite.
_______________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În Rezoluția sa din 8 iunie 2011 
privind investiția în viitor: un nou cadru 
financiar multianual (CFM) pentru o 
Europă competitivă, sustenabilă și 
favorabilă incluziunii1, Parlamentul 
European a considerat că Fondul 
european de ajustare la globalizare (FEG) 
s-a dovedit eficient în asigurarea 
ajutorului și solidarității UE pentru 
lucrătorii disponibilizați din cauza 
efectelor negative ale globalizării și ale 
crizei financiare și economice mondiale 
și, prin urmare, ar trebui să fie menținut 
în noul CFM. Parlamentul European a 
considerat totuși că procedurile de punere 
în aplicare a ajutorului din FEG sunt 
prea cronofage și greoaie. Parlamentul 
European a invitat Comisia să propună 
modalități de simplificare și scurtare a 
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duratei acestor proceduri în viitor.
_______________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor privind „Un buget pentru 
Europa 2020” recunoaște rolul FEG ca 
fond flexibil în sprijinul lucrătorilor care își 
pierd locul de muncă și pentru a-i ajuta să 
găsească un alt loc de muncă cât mai 
repede posibil. Uniunea ar trebui să 
continue să asigure, pe durata cadrului 
financiar multianual de la 1 ianuarie 2014 
și până la 31 decembrie 2020, un ajutor 
specific și punctual pentru a facilita 
reinserția profesională a lucrătorilor 
concediați în domenii, sectoare, teritorii 
sau piețe ale muncii care suferă șocul unei 
perturbări economice grave. Având în 
vedere obiectivul său de a asigura sprijin în 
situații de urgență și circumstanțe 
neașteptate, FEG ar trebui să rămână în 
afara cadrului financiar multianual.

(3) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor privind „Un buget pentru 
Europa 2020” recunoaște rolul FEG ca 
fond flexibil în sprijinul lucrătorilor care își
pierd locul de muncă și pentru a-i ajuta să 
găsească un alt loc de muncă cât mai 
repede posibil. Uniunea ar trebui să 
continue să asigure, pe durata cadrului 
financiar multianual de la 1 ianuarie 2014 
și până la 31 decembrie 2020, un ajutor 
specific și punctual pentru a facilita 
reinserția profesională a lucrătorilor 
concediați în domenii, sectoare, teritorii 
sau piețe ale muncii care suferă șocul unei 
perturbări economice grave. Totuși, având 
în vedere experiența dobândită în 
perioada 2007-2013, domeniul de aplicare 
al FEG și anumite dispoziții privind 
mobilizarea acestuia ar trebui modificate 
parțial. Având în vedere obiectivul său de 
a asigura sprijin în situații de urgență și 
circumstanțe neașteptate, suma destinată
FEG ar trebui să rămână în afara cadrului 
financiar multianual 2014-2020 și să 
completeze plafoanele creditelor de 
angajament stabilite de acesta.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În Rezoluția sa din 8 iunie 2011 
privind investiția în viitor: un nou cadru 
financiar multianual pentru o Europă 
competitivă, sustenabilă și favorabilă 
incluziunii1, Parlamentul European a 
considerat că este crucial să se mențină 
instrumente speciale (instrumentul de 
flexibilitate, Fondul european de ajustare 
la globalizare, Fondul de solidaritate al 
Uniunii Europene, rezerva pentru 
ajutoare de urgență), care pot fi 
mobilizate ad-hoc, simplificând și mai 
mult utilizarea acestora și alocându-le 
suficiente fonduri, dar și creând, 
eventual, noi instrumente în viitor, și a 
subliniat că mobilizarea unor astfel de 
surse de finanțare suplimentare trebuie să 
respecte metoda Uniunii.
_______________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Respectând Comunicarea privind „Un 
buget pentru Europa 2020”, domeniul de 
aplicare al FEG ar trebui să fie extins 
pentru a facilita adaptarea agricultorilor 
la o nouă situație de piață care rezultă din 
acordurile comerciale internaționale în 
sectorul agricol și care duce la o 
schimbare sau o ajustare semnificativă în 
activitățile agricole ale agricultorilor 
afectați, astfel încât să îi ajute să devină 
structural mai competitivi sau să faciliteze 
tranziția lor către activități neagricole.

eliminat
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Justificare

Includerea sectorului agriculturii în domeniul de aplicare al regulamentului va complica 
administrarea FEG, va direcționa resurse dinspre ajustarea industriei spre ajustarea 
agriculturii și va schimba orientarea originală a FEG, de la reacția la consecințele 
imprevizibile ale globalizării și ale crizelor la reacția la circumstanțe foarte previzibile.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a menține natura europeană a 
FEG o cerere de sprijin ar trebui să fie 
prezentată în cazul în care numărul de 
concedieri atinge un prag minim. În piețe 
ale forței de muncă de mici dimensiuni, de 
exemplu, state membre de mici dimensiuni 
sau regiuni îndepărtate, se pot depune 
cereri pentru un număr mai mic de 
concedieri. În ceea ce privește agricultorii, 
Comisia ar trebui să determine criteriile 
necesare în legătură cu consecințele 
fiecărui acord comercial.

(6) Pentru a menține natura europeană a 
FEG o cerere de sprijin ar trebui să fie 
prezentată în cazul în care numărul de 
concedieri atinge un prag minim. În piețe 
ale forței de muncă de mici dimensiuni, de 
exemplu, state membre de mici dimensiuni 
sau regiuni îndepărtate, se pot depune 
cereri pentru un număr mai mic de 
concedieri.

Justificare

Includerea sectorului agriculturii în domeniul de aplicare al regulamentului va complica 
administrarea FEG, va direcționa resurse dinspre ajustarea industriei spre ajustarea 
agriculturii și va schimba orientarea originală a FEG, de la reacția la consecințele imprevizibile 
ale globalizării și ale crizelor la reacția la circumstanțe foarte previzibile.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a reduce timpul necesar 
Comisiei pentru evaluarea cererilor, 
statele membre ar trebui să depună cereri 
în limba proprie și într-una dintre limbile 
de lucru ale instituțiilor europene.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Lucrătorii concediați ar trebui să aibă 
acces egal la FEG, indiferent de tipul de 
contract de muncă pe care îl posedă sau de 
raporturile de muncă în care se află. Prin 
urmare, lucrătorii cu contracte cu durată 
determinată și lucrătorii temporari 
concediați, precum și 
proprietarii/managerii de 
microîntreprinderi, întreprinderi mici și 
mijlocii și lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă care își încetează
activitatea, precum și agricultorii care își 
modifică sau își ajustează activitățile într-
o nouă situație de piață ca urmare a unor 
acorduri comerciale, ar trebui să fie 
considerați lucrători concediați în sensul 
prezentului regulament.

(7) Lucrătorii concediați ar trebui să aibă 
acces egal la FEG, indiferent de tipul de 
contract de muncă pe care îl posedă sau de 
raporturile de muncă în care se află. Prin 
urmare, lucrătorii cu contracte cu durată 
determinată și lucrătorii temporari 
concediați, precum și 
proprietarii/managerii de 
microîntreprinderi sau de întreprinderi mici 
și mijlocii și lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă care sunt obligați 
să își înceteze activitatea ar trebui să fie 
considerați lucrători concediați în sensul 
prezentului regulament.

Justificare

Includerea sectorului agriculturii în domeniul de aplicare al regulamentului va complica 
administrarea FEG, va direcționa resurse dinspre ajustarea industriei spre ajustarea 
agriculturii și va schimba orientarea originală a FEG, de la reacția la consecințele 
imprevizibile ale globalizării și ale crizelor la reacția la circumstanțe foarte previzibile.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În ceea ce privește agricultorii, 
domeniul de aplicare al FEG ar trebui să 
includă beneficiarii afectați de acorduri 
bilaterale încheiate de Uniune în 
conformitate cu articolul XXIV al GATT 
sau de acorduri multilaterale încheiate în 

eliminat
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cadrul Organizației Mondiale a 
Comerțului. Sunt vizați agricultorii care 
își schimbă sau ajustează semnificativ 
activitățile agricole într-o perioadă care 
începe de la parafarea unui astfel de 
acord comercial și se încheie la trei ani 
după deplina sa punere în aplicare.

Justificare

Includerea sectorului agriculturii în domeniul de aplicare al regulamentului va complica 
administrarea FEG, va direcționa resurse dinspre ajustarea industriei spre ajustarea 
agriculturii și va schimba orientarea originală a FEG, de la reacția la consecințele imprevizibile 
ale globalizării și ale crizelor la reacția la circumstanțe foarte previzibile.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Contribuțiile financiare din partea FEG 
ar trebui să fie dirijate în primul rând către 
măsuri active pentru piața muncii destinate 
să reintegreze rapid lucrătorii concediați 
într-un loc de muncă, fie în cadrul, fie în 
afara sectorului lor inițial de activitate, 
inclusiv în sectorul agricol. Prin urmare, 
includerea indemnizațiilor pecuniare într-
un pachet coordonat de servicii 
personalizate ar trebui să fie limitată.

(9) Contribuțiile financiare din partea FEG 
ar trebui să fie dirijate în primul rând către 
măsuri active pentru piața muncii destinate 
să reintegreze rapid lucrătorii concediați 
într-un loc de muncă, fie în cadrul, fie în 
afara sectorului lor inițial de activitate. Prin 
urmare, includerea indemnizațiilor 
pecuniare într-un pachet coordonat de 
servicii personalizate ar trebui să fie 
limitată.

Justificare

Includerea sectorului agriculturii în domeniul de aplicare al regulamentului va complica 
administrarea FEG, va direcționa resurse dinspre ajustarea industriei spre ajustarea 
agriculturii și va schimba orientarea originală a FEG, de la reacția la consecințele imprevizibile 
ale globalizării și ale crizelor la reacția la circumstanțe foarte previzibile.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Contribuțiile financiare din partea FEG 
ar trebui să fie dirijate în primul rând către 
măsuri active pentru piața muncii destinate 
să reintegreze rapid lucrătorii concediați
într-un loc de muncă, fie în cadrul, fie în 
afara sectorului lor inițial de activitate, 
inclusiv în sectorul agricol. Prin urmare, 
includerea indemnizațiilor pecuniare într-
un pachet coordonat de servicii 
personalizate ar trebui să fie limitată.

(9) Contribuțiile financiare din partea FEG 
ar trebui să fie dirijate în primul rând către 
măsuri active pentru piața muncii, 
facilitând angajarea pe termen lung, care 
să aibă ca scop reintegrarea rapidă a 
lucrătorilor concediați, fie în cadrul, fie în 
afara sectorului lor inițial de activitate. Prin 
urmare, includerea indemnizațiilor 
pecuniare într-un pachet coordonat de 
servicii personalizate ar trebui să fie 
limitată, pe lângă alte măsuri care 
constituie răspunderea statelor membre 
sau a companiilor, în temeiul legislației 
naționale sau al unor acorduri colective.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) La conceperea pachetului coordonat 
de măsuri politice active pentru piața forței 
de muncă, statele membre ar trebui să 
acorde prioritate măsurilor care vor 
contribui în mod semnificativ la 
capacitatea de inserție profesională a 
lucrătorilor concediați. Statele membre ar 
trebui să facă eforturi pentru ca cel puțin 
50 % dintre lucrătorii vizați să fie 
reintegrați în muncă sau în noi activități în 
termen de 12 luni de la data cererii.

(10) La conceperea pachetului coordonat 
de măsuri politice active pentru piața forței 
de muncă, statele membre ar trebui să 
acorde prioritate măsurilor care vor 
contribui în mod semnificativ la 
capacitatea de inserție profesională a 
lucrătorilor concediați. Statele membre ar 
trebui să facă eforturi pentru ca cel puțin 
50 % dintre lucrătorii vizați să fie 
reintegrați pe termen lung și permanent în 
muncă, dacă este posibil, sau în noi 
activități în termen de 12 luni de la data 
cererii.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În vederea sprijinirii eficace și rapide 
a lucrătorilor concediați, statele membre ar 
trebui să facă tot posibilul pentru a depune 
cereri complete. Furnizarea de informații 
suplimentare ar trebui să fie de natură 
excepțională și limitată în timp.

(11) În vederea sprijinirii eficace și rapide 
a lucrătorilor concediați, statele membre ar 
trebui să facă tot posibilul pentru a depune 
cereri complete. Furnizarea de informații 
suplimentare ar trebui să fie de natură 
excepțională și limitată în timp. Statele 
membre și Comisia Europeană sunt 
invitate să coopereze strâns în vederea 
respectării termenelor de examinare a 
cererilor de mobilizare, astfel cum sunt 
definite la articolul 8.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În conformitate cu principiul bunei 
gestiuni financiare, contribuțiile financiare 
din FEG nu ar trebui să substituie măsurile 
de sprijin care sunt disponibile pentru 
lucrătorii concediați în cadrul fondurilor 
structurale ale Uniunii și al altor politici 
sau programe ale Uniunii.

(12) În conformitate cu principiul bunei 
gestiuni financiare, contribuțiile financiare 
din FEG nu ar trebui să substituie sau să 
dubleze măsurile de sprijin care sunt 
disponibile pentru lucrătorii concediați în 
cadrul fondurilor structurale ale Uniunii și 
al altor politici sau programe ale Uniunii.
FEG ar trebui să asigure doar un sprijin 
limitat și unic, întrucât alte politici și 
programe ale Uniunii ar trebui să asigure 
un sprijin pe termen lung.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a se asigura că exprimarea 
solidarității Uniunii cu lucrătorii nu este 
perturbată de o lipsă de resurse de 
cofinanțare din partea statului membru, 
rata de cofinanțare ar trebui să fie

(14) Pentru a se asigura că exprimarea 
solidarității Uniunii cu lucrătorii nu este 
perturbată de o lipsă de resurse de 
cofinanțare din partea statului membru, 
rata de cofinanțare ar trebui să fie de până 
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modulată, de regulă, cu o contribuție 
maximă de 50 % la costurile pachetului și 
punerea în aplicare a acestuia și cu 
posibilitatea de a ridica această rată la 
maximum 65 % în cazul cererilor depuse 
de acele state membre pe teritoriul cărora 
este eligibilă cel puțin o regiune la nivel 
NUTS II în conformitate cu obiectivul 
„Convergență” al fondurilor structurale.

la 65%.

Justificare

Statele membre, în special cele afectate grav de criza datoriilor, au susținut în repetate rânduri 
creșterea permanentă a ratei de cofinanțare a UE. De fapt, creșterea cofinanțării în 2009 de la 
50% la 65% a fost factorul cel mai important pentru creșterea bruscă a numărului de cereri și 
pentru creșterea atractivității finanțării FEG pentru statele membre comparativ cu Fondul 
social european (FSE) și diverse măsuri active la nivel național privind piața muncii.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a facilita punerea în aplicare a 
prezentului regulament, cheltuielile ar 
trebui să fie eligibile, fie de la data la care 
un stat membru suportă cheltuieli 
administrative pentru punerea în aplicare a 
FEG, fie de la data la care un stat membru 
începe să furnizeze servicii personalizate
sau, în cazul agricultorilor, de la data 
stabilită într-un act al Comisiei în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

(15) Pentru a facilita punerea în aplicare a 
prezentului regulament, cheltuielile ar 
trebui să fie eligibile, fie de la data la care 
un stat membru suportă cheltuieli 
administrative pentru punerea în aplicare a 
FEG, fie de la data la care un stat membru 
începe să furnizeze servicii personalizate.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru satisfacerea necesităților care 
apar în ultimele luni ale fiecărui an, este 

(16) Pentru satisfacerea necesităților care 
apar în ultimele luni ale fiecărui an, este 



RR\923267RO.doc 97/157 PE483.708v04-00

RO

necesar să se asigure că cel puțin un sfert 
din suma anuală maximă a FEG rămâne 
disponibilă la 1 septembrie. Contribuțiile 
financiare din restul anului ar trebui să 
fie alocate ținând cont de plafonul 
general impus pentru sprijinul 
agricultorilor în cadrul financiar 
multianual.

necesar să se asigure că cel puțin un sfert 
din suma anuală maximă a FEG rămâne 
disponibilă la 1 septembrie.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru a acoperi necesitățile 
apărute în special pe durata primelor luni 
ale fiecărui an, atunci când posibilitățile 
de transfer de la alte linii bugetare sunt 
cu precădere dificile, la linia bugetară 
aferentă FEG ar trebui să se pună la 
dispoziție un volum adecvat de credite de 
plată în cadrul procedurii bugetare 
anuale.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În interesul lucrătorilor concediați, 
statele membre și instituțiile Uniunii 
implicate în procesul de decizie pentru 
FEG ar trebui să facă tot posibilul pentru a 
reduce timpul de prelucrare și pentru a 
simplifica procedurile.

(18) În interesul lucrătorilor concediați,
asistența ar trebui să fie dinamică și pusă 
la dispoziție cât mai rapid și mai eficient 
posibil. Statele membre și instituțiile 
Uniunii implicate în procesul de decizie 
pentru FEG ar trebui să facă tot posibilul 
pentru a reduce timpul de prelucrare și 
pentru a simplifica procedurile, astfel încât 
să asigure o adoptare rapidă și fără 
probleme a deciziilor de mobilizare a 
FEG.
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a permite monitorizarea 
continuă de către Comisie a rezultatelor 
obținute cu asistență din partea FEG, 
statele membre ar trebui să prezinte 
rapoarte intermediare și finale privind 
punerea în aplicare a FEG.

(19) Pentru a permite controlul politic de 
către Parlamentul European și
monitorizarea continuă de către Comisie a 
rezultatelor obținute cu asistență din partea 
FEG, statele membre ar trebui să prezinte 
rapoarte intermediare și finale privind 
punerea în aplicare a FEG la timp.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Deoarece obiectivele prezentului 
regulament nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător de către statele membre și, prin 
urmare, având în vedere amploarea și 
efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la 
nivelul Uniunii, aceasta poate adopta 
măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat în 
respectivul articol, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea obiectivelor respective.

(21) Deoarece obiectivele prezentului 
regulament nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător de către statele membre și, prin 
urmare, având în vedere amploarea și 
efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la 
nivelul Uniunii, aceasta poate adopta 
măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat în 
respectivul articol, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea obiectivelor respective și, prin 
urmare, ar trebui să fie inclus la linia 
bugetară corespunzătoare.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul FEG este de a contribui la creșterea 
economică și la ocuparea forței de muncă 
în Uniune, permițând Uniunii să manifeste 
solidaritate față de lucrătorii concediați ca 
urmare a schimbărilor majore în structura 
comerțului mondial, ca urmare a 
globalizării, acordurilor comerciale care 
afectează agricultura sau unei crize 
neprevăzute, și să furnizeze sprijin 
financiar pentru reinserția lor profesională 
rapidă, sau pentru modificarea sau 
adaptarea activităților lor agricole.

Scopul FEG este de a contribui la creșterea
și dezvoltarea economică, la ocuparea 
forței de muncă și la incluziunea socială în 
Uniune, permițând Uniunii să manifeste 
solidaritate față de lucrătorii concediați sau 
persoanele considerate astfel în sensul 
prezentului regulament ca urmare a 
schimbărilor majore în structura comerțului 
mondial, ca urmare a globalizării sau a
unei crize neprevăzute, și să furnizeze 
sprijin financiar pentru reinserția lor 
profesională rapidă într-un loc de muncă 
stabil, sustenabil și de calitate, sau pentru 
modificarea sau adaptarea activităților lor.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul acțiunilor care beneficiază de 
contribuții financiare din partea fondului în 
conformitate cu articolul 2 literele (a) și (b) 
este acela de a garanta că minimum 50 % 
dintre lucrătorii care participă la aceste 
acțiuni își găsesc un loc de muncă stabil, în 
termen de un an de la data cererii.

Obiectivul acțiunilor care beneficiază de 
contribuții financiare din partea fondului în 
conformitate cu articolul 2 literele (a) și (b) 
este acela de a garanta că minimum 50 % 
dintre lucrătorii care participă la aceste 
acțiuni își găsesc un loc de muncă stabil pe 
termen lung, în termen de un an de la data 
cererii.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) lucrătorilor care își schimbă sau își 
ajustează activitățile agricole anterioare 
într-o perioadă care începe cu parafarea 
de către Uniune a acordului comercial 
care conține măsuri de liberalizare a 

eliminat
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comerțului pentru sectorul agricol
relevant și se încheie la trei ani după 
punerea deplină în aplicare a acestor 
măsuri și cu condiția ca aceste măsuri 
comerciale să ducă la o creștere 
substanțială a importurilor în Uniune de 
un produs agricol sau produse agricole, 
însoțită de o scădere semnificativă a 
prețurilor acestor produse la nivelul 
Uniunii sau, după caz, la nivel național 
sau regional.

Justificare

Includerea sectorului agriculturii în domeniul de aplicare al regulamentului va complica 
administrarea FEG, va direcționa resurse dinspre ajustarea industriei spre ajustarea 
agriculturii și va schimba orientarea originală a FEG, de la reacția la consecințele imprevizibile 
ale globalizării și ale crizelor la reacția la circumstanțe foarte previzibile.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „un lucrător” înseamnă proprietari-
manageri de microîntreprinderi, 
întreprinderi mici și mijlocii și lucrătorii 
care desfășoară o activitate independentă
(inclusiv agricultorii) și toți membrii 
gospodăriei activi în întreprindere, cu 
condiția ca, dacă sunt agricultori, să fi
produs deja produsul afectat de acordul 
comercial relevant înainte ca măsurile 
privind sectorul specific să fie puse în 
aplicare.

(d) „un lucrător” înseamnă proprietari-
manageri de microîntreprinderi, 
întreprinderi mici și mijlocii și lucrătorii 
care desfășoară o activitate independentă și 
toți membrii gospodăriei activi în 
întreprindere, cu condiția ca să fi
desfășurat deja activitatea direct afectată 
de deteriorarea situației economice locale, 
regionale sau naționale.

Justificare

Includerea sectorului agriculturii în domeniul de aplicare al regulamentului va complica 
administrarea FEG, va direcționa resurse dinspre ajustarea industriei spre ajustarea 
agriculturii și va schimba orientarea originală a FEG, de la reacția la consecințele imprevizibile 
ale globalizării și ale crizelor la reacția la circumstanțe foarte previzibile.
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Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ceea ce privește agricultorii, în 
cazul în care consideră, după ce s-a 
parafat un acord comercial și pe baza 
informațiilor, datelor și analizelor de care 
dispune, că este probabil să se 
îndeplinească, pentru un număr 
important de agricultori, condițiile pentru 
sprijin în conformitate cu articolul 2 litera 
(c), Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 24 prin care 
desemnează sectoarele sau produsele 
eligibile, definește zonele geografice 
afectate, după caz, stabilește o valoare 
maximă a sprijinului potențial la nivelul 
Uniunii, stabilește perioade de referință și 
condiții de eligibilitate pentru agricultori 
și date de eligibilitate pentru cheltuieli și 
instituie termenul limită de depunere a 
cererilor și, după caz, conținutul acestor 
cereri în conformitate cu articolul 8 
alineatul (2).

eliminat

Justificare

Includerea sectorului agriculturii în domeniul de aplicare al regulamentului va complica 
administrarea FEG, va direcționa resurse dinspre ajustarea industriei spre ajustarea 
agriculturii și va schimba orientarea originală a FEG, de la reacția la consecințele imprevizibile 
ale globalizării și ale crizelor la reacția la circumstanțe foarte previzibile.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când proprietarii-managerii de 
microîntreprinderi, întreprinderi mici și 
mijlocii și lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă își schimbă sau, în 

(4) Atunci când proprietarii-managerii de 
microîntreprinderi, întreprinderi mici și 
mijlocii și lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă își schimbă sau își 
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cazul agricultorilor, își ajustează 
activitățile anterioare, aceste situații se 
consideră drept concedieri în sensul 
prezentului regulament.

ajustează activitățile anterioare, aceste 
situații se consideră drept concedieri în 
sensul prezentului regulament.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Pentru proprietarii/managerii de 
microîntreprinderi, întreprinderi mici și 
mijlocii și lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă (inclusiv 
agricultorii), concedierea se calculează fie 
începând cu data încetării activităților din 
cauza oricăreia dintre condițiile stabilite la 
articolul 2, determinată în conformitate cu 
legislația națională sau actele 
administrative, sau de la data specificată 
de către Comisie în actul delegat adoptat 
în conformitate cu articolul 4 alineatul 
(3).

(c) Pentru proprietarii/managerii de 
microîntreprinderi, întreprinderi mici și 
mijlocii și lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă, concedierea se 
calculează fie începând cu data încetării 
activităților din cauza oricăreia dintre 
condițiile stabilite la articolul 2, 
determinată în conformitate cu legislația 
națională sau actele administrative.

Justificare

Includerea sectorului agriculturii în domeniul de aplicare al regulamentului va complica 
administrarea FEG, va direcționa resurse dinspre ajustarea industriei spre ajustarea 
agriculturii și va schimba orientarea originală a FEG, de la reacția la consecințele imprevizibile 
ale globalizării și ale crizelor la reacția la circumstanțe foarte previzibile.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru solicitant poate furniza 
servicii personalizate cofinanțate de FEG 
lucrătorilor afectați, printre care se pot 
include:

Statul membru solicitant poate furniza 
servicii personalizate cofinanțate de FEG 
lucrătorilor afectați, printre care se pot 
include:

(a) toți lucrătorii concediați în conformitate 
cu articolul 5, în perioada menționată la 

(a) toți lucrătorii concediați în conformitate 
cu articolul 5, în perioada menționată la 
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articolul 4 alineatele (1), (2) sau (3), articolul 4 alineatul (1) sau (2),
(b) lucrători concediați înainte sau după 
perioada menționată la articolul 4 alineatul
(1) litera (a) sau alineatul (2), în cazul în 
care o cerere depusă în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (2) face derogare de la 
criteriile prevăzute la articolul 4 alineatul
(1) litera (a),

(b) lucrători concediați înainte sau după 
perioada menționată la articolul 4 alineatul
(1) litera (a) sau alineatul (2), în cazul în 
care o cerere depusă în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (2) face derogare de la 
criteriile prevăzute la articolul 4 alineatul
(1) litera (a).

(c) agricultori care își schimbă sau 
ajustează activitățile agricole anterioare 
ca urmare a parafării de către Uniune a 
unui acord comercial menționat într-un 
act delegat adoptat în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (3).

Justificare

Includerea sectorului agriculturii în domeniul de aplicare al regulamentului va complica 
administrarea FEG, va direcționa resurse dinspre ajustarea industriei spre ajustarea 
agriculturii și va schimba orientarea originală a FEG, de la reacția la consecințele imprevizibile 
ale globalizării și ale crizelor la reacția la circumstanțe foarte previzibile.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se poate acorda o contribuție financiară 
pentru măsurile active de pe piața muncii 
care fac parte dintr-un ansamblu coordonat 
de servicii personalizate, concepute pentru 
a facilita reinserția lucrătorilor concediați 
vizați într-un loc de muncă sau într-o 
activitate independentă sau, în cazul 
agricultorilor, pentru a-și schimba sau 
ajusta activitățile anterioare. Ansamblul 
coordonat de servicii personalizate poate 
include în special:

Se poate acorda o contribuție financiară 
pentru măsurile active de pe piața muncii 
care fac parte dintr-un ansamblu coordonat 
de servicii personalizate, concepute pentru 
a facilita reinserția lucrătorilor concediați 
vizați într-un loc de muncă sau într-o 
activitate independentă sau pentru a-și 
schimba sau ajusta activitățile anterioare.
Ansamblul coordonat de servicii 
personalizate poate include în special:

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsuri speciale, pe o durată limitată, 
cum ar fi alocații pentru căutarea unui loc 
de muncă, stimulente de creare de locuri de 
muncă pentru angajatori, alocații de 
mobilitate, sau alocații de formare sau de 
subzistență (inclusiv alocații pentru 
îngrijitori sau servicii de înlocuire în 
cadrul exploatației), toate limitate la 
durata căutării active documentate a unui 
loc de muncă sau a activităților de învățare 
pe tot parcursul vieții sau de formare;

(b) măsuri speciale, pe o durată limitată, 
cum ar fi alocații pentru căutarea unui loc 
de muncă, stimulente de creare de locuri de 
muncă pentru angajatori, alocații de 
mobilitate, sau alocații de formare sau de 
subzistență (inclusiv alocații pentru 
îngrijitori), toate limitate la durata căutării 
active documentate a unui loc de muncă 
sau a activităților de învățare pe tot 
parcursul vieții sau de formare;

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) alocații limitate în timp pentru a 
stimula în special lucrătorii tineri să
dobândească o educație superioară.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costul investițiilor în active fizice pentru 
activități independente și demararea de 
afaceri sau schimbarea sau ajustarea 
activității nu poate să depășească 35 000 
EUR.

În general, costul investițiilor în active 
fizice pentru activități independente și 
demararea de afaceri sau schimbarea sau 
ajustarea activității nu poate să depășească 
35 000 EUR.

Justificare

En el caso que un productor agrario europeo de sectores ganaderos intensivos o de cultivos 
permanentes afectados que deba cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias 
afectadas por la rúbrica, por parte de la Unión Europea, de tratados comerciales por los que 
se introducen medidas de liberalización comercial, el límite de 35.000 euros en el coste de la 
inversión en activos fijos para un empleo por cuenta propia o para crear una empresa, 
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cambiar de actividad o adaptarse a otra nueva, no va a permitir en la mayoría de los casos 
auxiliar íntegramente el coste real de las inversiones en activos fijos para redimensionar su 
explotación agraria, cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru înaintează Comisiei o 
cerere completă în termen de 12 săptămâni
de la data la care se îndeplinesc criteriile 
stabilite la articolul 4 alineatele (1) sau (2) 
sau, după caz, înainte de termenul limită 
stabilit de Comisie în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (3). În circumstanțe 
excepționale și justificate corespunzător, 
cererea poate fi completată de statul 
membru solicitant cu informații 
suplimentare în termen de șase luni de la 
data cererii, după care Comisia evaluează 
cererea pe baza informațiilor disponibile.
Comisia își încheie evaluarea cererii în 
termen de douăsprezece săptămâni de la 
data primirii unei cereri complete sau (în 
cazul unei cereri incomplete) la șase luni
de la data cererii inițiale, oricare survine 
mai întâi.

(1) Statul membru înaintează Comisiei o 
cerere completă în limba proprie și într-
una dintre limbile de lucru ale instituțiilor 
europene în termen de 10 săptămâni de la 
data la care se îndeplinesc criteriile 
stabilite la articolul 4 alineatele (1) sau (2) 
sau, după caz, înainte de termenul limită 
stabilit de Comisie în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (3). În circumstanțe 
excepționale și justificate corespunzător, 
cererea poate fi completată de statul 
membru solicitant cu informații 
suplimentare în termen de patru luni de la 
data cererii, după care Comisia evaluează 
cererea pe baza informațiilor disponibile.
Comisia își încheie evaluarea cererii în 
termen de nouă săptămâni de la data 
primirii unei cereri complete sau (în cazul 
unei cereri incomplete) la cinci luni de la 
data cererii inițiale, oricare survine mai 
întâi. Comisia Europeană și statele 
membre depun toate eforturile pentru a 
respecta aceste termene.

Justificare

Includerea sectorului agriculturii în domeniul de aplicare al regulamentului va complica 
administrarea FEG, va direcționa resurse dinspre ajustarea industriei spre ajustarea 
agriculturii și va schimba orientarea originală a FEG, de la reacția la consecințele imprevizibile 
ale globalizării și ale crizelor la reacția la circumstanțe foarte previzibile.
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Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o analiză motivată a legăturii dintre 
concedieri și schimbările structurale 
majore intervenite în practicile comerciale 
mondiale sau perturbările grave suferite de 
economia locală, regională sau națională 
cauzate de o criză neprevăzută sau de noua 
situație a pieței în sectorul agricol din 
statul membru care apare din cauza 
efectelor unui acord comercial parafat de 
Uniunea Europeană în conformitate cu 
articolul XXIV din GATT sau ale unui 
acord multilateral parafat în cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului în 
conformitate cu articolul 2 litera (c).
Această analiză se bazează pe date 
statistice și alte informații la nivelul cel 
mai adecvat pentru a demonstra 
îndeplinirea criteriilor de intervenție 
stabilite la articolul 4;

(a) o analiză motivată a legăturii dintre 
concedieri și schimbările structurale 
majore intervenite în practicile comerciale 
mondiale sau perturbările grave suferite de 
economia locală, regională sau națională 
cauzate de o criză neprevăzută. Această 
analiză se bazează pe date statistice și alte 
informații la nivelul cel mai adecvat pentru 
a demonstra îndeplinirea criteriilor de 
intervenție stabilite la articolul 4;

Justificare

Includerea sectorului agriculturii în domeniul de aplicare al regulamentului va complica 
administrarea FEG, va direcționa resurse dinspre ajustarea industriei spre ajustarea 
agriculturii și va schimba orientarea originală a FEG, de la reacția la consecințele imprevizibile 
ale globalizării și ale crizelor la reacția la circumstanțe foarte previzibile.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) după caz, orice cerință suplimentară 
care poate să fi fost prevăzută în actul 
delegat adoptat în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (3).

eliminat
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Justificare

Includerea sectorului agriculturii în domeniul de aplicare al regulamentului va complica 
administrarea FEG, va direcționa resurse dinspre ajustarea industriei spre ajustarea 
agriculturii și va schimba orientarea originală a FEG, de la reacția la consecințele imprevizibile 
ale globalizării și ale crizelor la reacția la circumstanțe foarte previzibile.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția financiară se limitează la 
ceea ce este necesar pentru a asigura 
solidaritatea și sprijinul individual pentru 
lucrătorii concediați. Activitățile sprijinite 
prin FEG se conformează dreptului Uniunii 
și celui național, inclusiv normelor privind 
ajutorul de stat.

(2) Contribuția financiară se limitează la 
ceea ce este necesar pentru a asigura 
solidaritatea și sprijinul individual
temporar și unic pentru lucrătorii 
concediați. Activitățile sprijinite prin FEG 
se conformează dreptului Uniunii și celui 
național, inclusiv normelor privind ajutorul 
de stat.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statul membru solicitant se asigură că 
acțiunile specifice care beneficiază de o 
contribuție financiară nu primesc în același 
timp asistență și din partea altor 
instrumente financiare ale Uniunii.

(4) Statul membru solicitant se asigură că 
acțiunile specifice care beneficiază de o 
contribuție financiară nu primesc în același 
timp asistență și din partea altor 
instrumente financiare ale Uniunii, evitând 
astfel subminarea programelor pe termen 
mai lung precum fondurile structurale și, 
în special, Fondul social european (FSE).

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La inițiativa Comisiei și în limita unui 
plafon de 0,5 % din valoarea anuală 
maximă a FEG, FEG poate fi utilizat 
pentru finanțarea pregătirii, monitorizării, 
colectării de date și creării unei baze de 
cunoștințe relevante cu privire la punerea 
în aplicare a FEG. Acesta poate fi utilizat, 
de asemenea, pentru a finanța sprijinul 
administrativ și tehnic, activitățile de 
informare și comunicare, precum și 
activitățile de audit, control și evaluare 
necesare pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament.

(1) La inițiativa Comisiei și în limita unui 
plafon de 0,5 % din valoarea anuală 
maximă a FEG, FEG poate fi utilizat 
pentru finanțarea pregătirii, a monitorizării,
a colectării de date și a creării unei baze de 
cunoștințe relevante cu privire la punerea 
în aplicare a FEG, precum și pentru 
finanțarea răspândirii celor mai bune 
practici între statele membre. Acesta poate 
fi utilizat, de asemenea, pentru a finanța 
sprijinul administrativ și tehnic, activitățile 
de informare și comunicare, precum și 
activitățile de audit, control și evaluare 
necesare pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Asistența tehnică oferită de Comisie 
include furnizarea de informații și orientări 
statelor membre pentru utilizarea, 
monitorizarea și evaluarea FEG. De 
asemenea, Comisia poate furniza
informații privind utilizarea FEG și 
partenerilor sociali naționali și europeni.

(4) Asistența tehnică oferită de Comisie 
include furnizarea de informații și orientări 
statelor membre pentru utilizarea, 
monitorizarea și evaluarea FEG. De 
asemenea, Comisia trebuie să furnizeze
informații privind utilizarea FEG și 
partenerilor sociali naționali și europeni.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru solicitant asigură 
informare și publicitate cu privire la 
acțiunile finanțate. Informațiile se 
adresează lucrătorilor vizați, autorităților 
locale și regionale, partenerilor sociali, 

(1) Statul membru solicitant asigură 
informare și publicitate cu privire la 
acțiunile finanțate la timp. Informațiile se 
adresează lucrătorilor vizați, autorităților 
locale și regionale, partenerilor sociali, 
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media și publicului larg. Acestea subliniază 
rolul Uniunii și asigură vizibilitatea 
contribuției din partea FEG.

media și publicului larg. Acestea subliniază 
rolul Uniunii și asigură vizibilitatea 
contribuției din partea FEG, demonstrând 
astfel valoarea adăugată a Uniunii și 
contribuind la eforturile Comisiei de 
colectare a datelor în vederea consolidării 
transparenței bugetare.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia creează un site internet,
disponibil în toate limbile Uniunii, pentru a 
oferi informații privind FEG, consiliere 
pentru depunerea cererilor și informații 
referitoare la cererile acceptate și respinse, 
subliniind rolul autorității bugetare.

(2) Comisia actualizează site-ul internet
dedicat într-un mod accesibil 
utilizatorilor, în toate limbile Uniunii, 
pentru a oferi informații actualizate și date 
de punere în aplicare privind FEG de la 
crearea sa, consiliere pentru depunerea 
cererilor și informații referitoare la cererile 
acceptate și respinse, subliniind rolul 
autorității bugetare.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe baza evaluării efectuate în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3), 
luând în considerare, în special, numărul de 
lucrători vizați, acțiunile propuse și 
costurile estimate, Comisia evaluează și 
propune în cel mai scurt timp cuantumul 
contribuției financiare care se poate acorda, 
după caz, în limita resurselor disponibile.
Valoarea nu poate depăși 50 % din totalul 
costurilor estimate menționate la articolul 8 
alineatul (2) litera (e) sau 65 % din aceste 
costuri în cazul cererilor depuse de un stat 
membru pe teritoriul căruia este eligibilă 

(1) Pe baza evaluării efectuate în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3), 
luând în considerare, în special, numărul de 
lucrători vizați, acțiunile propuse și 
costurile estimate, Comisia evaluează și 
propune în cel mai scurt timp cuantumul 
contribuției financiare care se poate acorda, 
după caz, în limita resurselor disponibile.
Valoarea nu poate depăși 65 % din totalul 
costurilor estimate menționate la articolul 8 
alineatul (2) litera (e).
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cel puțin o regiune la nivel NUTS II în 
conformitate cu obiectivul „Convergență” 
al fondurilor structurale. Comisia, în 
evaluarea acestor cazuri, va decide dacă 
rata de cofinanțare de 65 % este 
justificată.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile sunt eligibile pentru o 
contribuție financiară de la datele 
prevăzute la articolul 8 alineatul (2) litera
(h), la care statul membru își începe 
serviciile personalizate pentru lucrătorii 
vizați sau cheltuielile administrative pentru 
punerea în aplicare a FEG în conformitate 
cu articolul 7 alineatele (1) și respectiv (3).
În cazul agricultorilor, cheltuielile sunt 
eligibile pentru o contribuție de la data 
stabilită în actul delegat adoptat în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

Cheltuielile sunt eligibile pentru o 
contribuție financiară de la datele 
prevăzute la articolul 8 alineatul (2) litera
(h), la care statul membru își începe 
serviciile personalizate pentru lucrătorii 
vizați sau cheltuielile administrative pentru 
punerea în aplicare a FEG în conformitate 
cu articolul 7 alineatele (1) și respectiv (3).

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care a ajuns la concluzia că se 
îndeplinesc condițiile pentru mobilizarea 
FEG, Comisia prezintă o propunere de 
mobilizare a acestuia. Decizia de 
mobilizare a FEG se ia de comun acord de 
către cele două componente ale autorității 
bugetare. Consiliul hotărăște cu majoritate 
calificată și Parlamentul European 
hotărăște cu majoritatea membrilor săi și 
trei cincimi din voturile exprimate.

În cazul în care a ajuns la concluzia că se 
îndeplinesc condițiile pentru mobilizarea 
FEG, Comisia prezintă o propunere de 
mobilizare a acestuia. Decizia de 
mobilizare a FEG se ia de comun acord de 
către cele două componente ale autorității 
bugetare în termen de maximum o lună de 
la sesizarea autorității bugetare. Consiliul 
hotărăște cu majoritate calificată și 
Parlamentul European hotărăște cu 
majoritatea membrilor săi și trei cincimi 
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din voturile exprimate.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În același timp cu prezentarea propunerii 
de decizie pentru mobilizarea FEG, 
Comisia va prezenta celor două 
componente ale autorității bugetare o 
propunere de transfer către liniile bugetare 
relevante. În cazul unui dezacord, se 
inițiază o procedură de trilog.

În același timp cu prezentarea propunerii 
de decizie pentru mobilizarea FEG, 
Comisia va prezenta celor două 
componente ale autorității bugetare o 
propunere de transfer către liniile bugetare 
relevante. Aceste transferuri sunt realizate
în conformitate cu prioritățile bugetare, 
atât cele anuale, cât și cele pe termen 
lung. În cazul unui dezacord, se inițiază o 
procedură de trilog.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Ca urmare a intrării în vigoare a unei 
decizii privind o contribuție financiară în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (4), 
Comisia plătește statului membru 
contribuția financiară sub forma unei 
prefinanțări de cel puțin 50 % din 
contribuția financiară a Uniunii pentru 
statul membru, în principiu în termen de 15 
zile, urmată, după caz, de plăți 
intermediare și de plata finală.
Prefinanțarea se lichidează atunci când 
contribuția financiară se prescrie în 
conformitate cu articolul 18 alineatul (3).

(1) Ca urmare a intrării în vigoare a unei 
decizii privind o contribuție financiară în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (4), 
Comisia plătește statului membru 
contribuția financiară sub forma unei 
prefinanțări de cel puțin 60 % din 
contribuția financiară a Uniunii pentru 
statul membru, în principiu în termen de 15 
zile, urmată, după caz, de plăți 
intermediare și de plata finală.
Prefinanțarea se lichidează atunci când 
contribuția financiară se prescrie în 
conformitate cu articolul 18 alineatul (3).

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu la 15 luni de la data cererii în 
temeiul articolului 8 alineatul (1) sau la 
data stabilită în actul delegat adoptat în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3), 
statul membru prezintă Comisiei un raport 
interimar privind punerea în aplicare a 
contribuției financiare, inclusiv în ceea ce 
privește finanțarea, calendarul și tipul de 
acțiuni deja desfășurate, precum și în ceea 
ce privește rata de reintegrare într-un loc de 
muncă sau în noi activități realizată la 12 
luni de la data cererii.

(1) Cel târziu la 12 luni de la data cererii în 
temeiul articolului 8 alineatul (1), statul 
membru prezintă Comisiei un raport 
interimar privind punerea în aplicare a 
contribuției financiare, inclusiv în ceea ce 
privește finanțarea, calendarul și tipul de 
acțiuni deja desfășurate, precum și în ceea 
ce privește rata de reintegrare într-un loc de 
muncă sau în noi activități realizată la 12 
luni de la data cererii.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la data de 1 august a fiecărui al 
doilea an și pentru prima dată în 2015, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport cantitativ și 
calitativ privind activitățile desfășurate în 
temeiul prezentului regulament și al 
Regulamentului 1927/2006 în cursul celor 
doi ani precedenți. Raportul se axează în 
principal pe rezultatele obținute de către 
FEG și conține, în special, informații cu 
privire la cererile prezentate, deciziile 
adoptate și acțiunile finanțate, inclusiv 
complementaritatea acestora cu acțiunile 
finanțate de alte fonduri ale Uniunii, în 
special Fondul social european (FSE) și
Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), și lichidarea 
contribuțiilor financiare furnizate. De 
asemenea, raportul ar trebui să cuprindă 
informații privind cererile care au fost 
respinse sau reduse ca volum de finanțare 
din cauza lipsei unor alocări suficiente sau 
din motive de inadmisibilitate.

(1) Până la data de 1 august a fiecărui al 
doilea an și pentru prima dată în 2015, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport cantitativ și 
calitativ privind activitățile desfășurate în 
temeiul prezentului regulament și al 
Regulamentului 1927/2006 în cursul celor 
doi ani precedenți și le compară cu datele 
de la crearea FEG. Raportul se axează în 
principal pe rezultatele obținute de către 
FEG și conține, în special, informații cu 
privire la cererile prezentate, deciziile 
adoptate și acțiunile finanțate, inclusiv 
complementaritatea acestora cu acțiunile 
finanțate de alte fonduri ale Uniunii, în 
special Fondul social european (FSE) și 
lichidarea contribuțiilor financiare 
furnizate. De asemenea, raportul ar trebui 
să cuprindă informații privind cererile care 
au fost respinse sau reduse ca volum de 
finanțare din cauza lipsei unor alocări 
suficiente sau din motive de 
inadmisibilitate.
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Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) până la 30 iunie 2018, o evaluare 
intermediară a eficienței și viabilității 
rezultatelor obținute;

(a) până la 30 iunie 2017, o evaluare 
intermediară a eficienței și viabilității 
rezultatelor obținute;

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) până la 31 decembrie 2022, o evaluare 
ex post cu asistența unor experți externi, în 
vederea măsurării impactului FEG și a 
valorii sale adăugate.

(b) până la 31 decembrie 2021, o evaluare 
ex post cu asistența unor experți externi, în 
vederea măsurării impactului FEG și a 
valorii sale adăugate.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23 eliminat
Gestiunea financiară a sprijinului pentru 
agricultori
Prin derogare de la articolele 21 și 22, 
sprijinul pentru agricultori se gestionează 
și se controlează în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. … privind 
finanțarea, gestionarea și monitorizarea 
politicii agricole comune.

Justificare

Includerea sectorului agriculturii în domeniul de aplicare al regulamentului va complica 
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administrarea FEG, va direcționa resurse dinspre ajustarea industriei spre ajustarea 
agriculturii și va schimba orientarea originală a FEG, de la reacția la consecințele imprevizibile 
ale globalizării și ale crizelor la reacția la circumstanțe foarte previzibile.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24 eliminat
Exercitarea delegării

(1) Se conferă Comisiei puterea de a 
adopta acte delegate sub rezerva 
condițiilor expuse la prezentul articol.
(2) Delegările de putere menționate în 
prezentul regulament se conferă pentru o 
perioadă nedeterminată de timp de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament.
(3) Delegările de putere menționate la 
articolul 4 pot fi revocate la orice moment 
de către Parlamentul European sau de 
către Consiliu.
(4) O decizie de revocare încheie 
delegarea de putere menționată în decizia 
respectivă. Aceasta intră în vigoare în 
ziua următoare publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară specificată. Aceasta nu va 
afecta validitatea oricăror acte delegate 
deja în vigoare.
(5) Imediat ce adoptă un act delegat, 
Comisia notifică aceasta simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
(6) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 4 alineatul (3) intră în vigoare 
numai dacă Parlamentul European sau 
Consiliul nu au exprimat nicio obiecție 
într-un termen de 2 luni de la notificarea 
actului respectiv Parlamentului European 
și Consiliului sau dacă, anterior expirării 
termenului respectiv, atât Parlamentul 
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European cât și Consiliul au informat 
Comisia că nu vor aduce obiecții.
Termenul respectiv se extinde cu 2 luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Justificare

Competența de a adopta acte delegate este prevăzută la articolul 4 alineatul (3), care este 
eliminat.



PE483.708v04-00 116/157 RR\923267RO.doc

RO

PROCEDURĂ

Titlu Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020)

Referințe COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD)

Comisie competentă în fond
       Data anunțului în plen

EMPL
25.10.2011

Aviz emis de către
       Data anunțului în plen

BUDG
25.10.2011

Raportor/Raportoare pentru aviz:
       Data numirii

Alda Sousa
6.2.2012

Examinare în comisie 20.6.2012

Data adoptării 18.10.2012

Rezultatul votului final +:
–:
0:

15
11
0

Membri titulari prezenți la votul final Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana 
Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, 
Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, 
Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo 
Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, George Lyon, Juan Andrés 
Naranjo Escobar, Alda Sousa, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Membri supleanți prezenți la votul final Alexander Alvaro, Frédéric Daerden, Georgios Stavrakakis

Membri supleanți [articolul 187 alineatul 
(2)] prezenți la votul final

Jaroslav Paška



RR\923267RO.doc 117/157 PE483.708v04-00

RO

1.6.2012

AVIZ AL COMISIEI PENTRU CONTROL BUGETAR

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Raportor pentru aviz: Jorgo Chatzimarkakis

AMENDAMENTE

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fondul european de ajustare la 
globalizare (FEG) a fost instituit prin 
Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 decembrie 2006 privind crearea 
Fondului european de ajustare la 
globalizare pe durata cadrului financiar 
cuprins între 1 ianuarie 2007 și 31 
decembrie 2013 pentru a permite Uniunii 
să manifeste solidaritate față de lucrătorii 
disponibilizați din cauza unor schimbări 
structurale majore intervenite în structura 
comerțului mondial din cauza globalizării 

(2) Fondul european de ajustare la 
globalizare (FEG) a fost instituit prin 
Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 decembrie 2006 privind crearea 
Fondului european de ajustare la 
globalizare pe durata cadrului financiar 
cuprins între 1 ianuarie 2007 și 31 
decembrie 2013 pentru a permite Uniunii 
să manifeste solidaritate față de lucrătorii 
disponibilizați din cauza unor schimbări 
structurale majore intervenite în structura 
comerțului mondial din cauza globalizării 
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și să ofere sprijin pentru reinserția lor 
profesională rapidă. Acest obiectiv inițial 
al FEG rămâne valabil.

și să ofere sprijin pentru reinserția lor 
profesională rapidă. Având în vedere 
actualul climat de incertitudine în care 
numeroase state membre se află în 
continuare, acest obiectiv inițial al FEG 
rămâne valabil, întrucât permite, deși la 
un nivel modest, acordarea de servicii 
personalizate lucrătorilor care și-au 
pierdut locurile de muncă în urma 
concedierilor colective cauzate de 
globalizarea economică, care au un 
impact major asupra întreprinderilor și la 
nivel sectorial și regional.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor privind „Un buget pentru 
Europa 2020” recunoaște rolul FEG ca 
fond flexibil în sprijinul lucrătorilor care își 
pierd locul de muncă și pentru a-i ajuta să 
găsească un alt loc de muncă cât mai 
repede posibil. Uniunea ar trebui să 
continue să asigure, pe durata cadrului 
financiar multianual de la 1 ianuarie 2014 
și până la 31 decembrie 2020, un ajutor 
specific și punctual pentru a facilita 
reinserția profesională a lucrătorilor 
concediați în domenii, sectoare, teritorii 
sau piețe ale muncii care suferă șocul unei 
perturbări economice grave. Având în 
vedere obiectivul său de a asigura sprijin în 
situații de urgență și circumstanțe 
neașteptate, FEG ar trebui să rămână în 
afara cadrului financiar multianual.

(3) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor privind „Un buget pentru 
Europa 2020” recunoaște rolul FEG ca 
fond flexibil în sprijinul lucrătorilor care își 
pierd locul de muncă și pentru a-i ajuta să 
găsească un alt loc de muncă cât mai 
repede posibil. Uniunea ar trebui să 
continue să asigure, pe durata cadrului 
financiar multianual de la 1 ianuarie 2014
și până la 31 decembrie 2020, un ajutor 
specific și punctual pentru a facilita 
reinserția profesională a lucrătorilor 
concediați în domenii, sectoare, teritorii 
sau piețe ale muncii care suferă șocul unei 
perturbări economice grave. Având în 
vedere obiectivul său de a asigura sprijin în 
situații de urgență și circumstanțe 
neașteptate, FEG ar trebui să rămână în 
afara cadrului financiar multianual, 
punând astfel la dispoziția Uniunii un 
mecanism de reacție rapidă prin care 
aceasta să poată oferi un sprijin în 
perioadele de criză a ocupării forței de 
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muncă.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La inițiativa statului membru solicitant, 
se poate acorda o contribuție financiară 
pentru activități de pregătire, gestionare, 
informare și publicitate, control și 
raportare.

(3) La inițiativa statului membru solicitant, 
se poate acorda o contribuție financiară 
care să nu depășească 5 % din costurile 
totale pentru activități de pregătire, 
gestionare, informare și publicitate, control 
și raportare

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe baza evaluării efectuate în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3), 
luând în considerare, în special, numărul de 
lucrători vizați, acțiunile propuse și 
costurile estimate, Comisia evaluează și 
propune în cel mai scurt timp cuantumul 
contribuției financiare care se poate acorda, 
după caz, în limita resurselor disponibile.
Valoarea nu poate depăși 50 % din totalul 
costurilor estimate menționate la articolul 8 
alineatul (2) litera (e) sau 65 % din aceste 
costuri în cazul cererilor depuse de un stat 
membru pe teritoriul căruia este eligibilă 
cel puțin o regiune la nivel NUTS II în 
conformitate cu obiectivul „Convergență” 
al fondurilor structurale. Comisia, în 
evaluarea acestor cazuri, va decide dacă 
rata de cofinanțare de 65 % este justificată.

(1) Pe baza evaluării efectuate în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3), 
luând în considerare, în special, numărul de 
lucrători vizați, acțiunile propuse și 
costurile estimate, Comisia evaluează și 
propune în cel mai scurt timp cuantumul 
contribuției financiare care se poate acorda, 
după caz, în limita resurselor disponibile.
Valoarea nu poate depăși 50 % din totalul 
costurilor estimate menționate la articolul 8 
alineatul (2) litera (e) sau 65 % din aceste 
costuri în cazul cererilor depuse de un stat 
membru pe teritoriul căruia este eligibilă 
cel puțin o regiune la nivel NUTS II în 
conformitate cu obiectivul „Convergență” 
al fondurilor structurale. Comisia, în 
evaluarea acestor cazuri, decide, în funcție 
de criterii prestabilite, dacă rata de 
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cofinanțare de 65 % este justificată.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Ca urmare a intrării în vigoare a unei 
decizii privind o contribuție financiară în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (4), 
Comisia plătește statului membru 
contribuția financiară sub forma unei 
prefinanțări de cel puțin 50 % din 
contribuția financiară a Uniunii pentru 
statul membru, în principiu în termen de 15 
zile, urmată, după caz, de plăți 
intermediare și de plata finală.
Prefinanțarea se lichidează atunci când 
contribuția financiară se prescrie în 
conformitate cu articolul 18 alineatul (3).

(1) Ca urmare a intrării în vigoare a unei 
decizii privind o contribuție financiară în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (4), 
Comisia plătește statului membru 
contribuția financiară sub forma unei 
prefinanțări de maximum 50 % din 
contribuția financiară a Uniunii pentru 
statul membru, în principiu în termen de 15 
zile, urmată de plăți intermediare și/sau de 
plata finală. Prefinanțarea se lichidează 
atunci când contribuția financiară se 
prescrie în conformitate cu articolul 18 
alineatul (3).

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la data de 1 august a fiecărui al 
doilea an și pentru prima dată în 2015, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport cantitativ și 
calitativ privind activitățile desfășurate în 
temeiul prezentului regulament și al 
Regulamentului 1927/2006 în cursul celor 
doi ani precedenți. Raportul se axează în 
principal pe rezultatele obținute de către 
FEG și conține, în special, informații cu 
privire la cererile prezentate, deciziile 
adoptate și acțiunile finanțate, inclusiv 
complementaritatea acestora cu acțiunile 
finanțate de alte fonduri ale Uniunii, în 
special Fondul social european (FSE) și 
Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală (FEADR), și lichidarea contribuțiilor 

(1) Până la data de 1 august a fiecărui al 
doilea an, și pentru prima dată în 2015, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport cantitativ și 
calitativ complet privind activitățile 
desfășurate în temeiul prezentului 
regulament și al Regulamentului (CE) 
nr. 1927/2006 în cursul celor doi ani 
precedenți. Raportul se axează în principal 
pe rezultatele obținute de către FEG și 
conține, în special, informații cu privire la 
cererile prezentate, deciziile adoptate, 
numărul lucrătorilor sprijiniți și al celor 
care au găsit un loc de muncă stabil în 
termen de un an de la data cererii și 
acțiunile finanțate, inclusiv 
complementaritatea acestora cu acțiunile 
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financiare furnizate. De asemenea, raportul 
ar trebui să cuprindă informații privind 
cererile care au fost respinse sau reduse ca 
volum de finanțare din cauza lipsei unor 
alocări suficiente sau din motive de 
inadmisibilitate.

finanțate de alte fonduri ale Uniunii, în 
special Fondul social european (FSE) și 
Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală (FEADR), și lichidarea contribuțiilor 
financiare furnizate. De asemenea, raportul 
ar trebui să cuprindă informații privind 
cererile care au fost respinse sau reduse ca 
volum de finanțare din cauza lipsei unor 
alocări suficiente sau din motive de 
inadmisibilitate.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Raportul se trimite spre informare 
Comitetului Economic și Social European, 
Comitetului Regiunilor și partenerilor 
sociali.

(2) Raportul se trimite spre informare 
Curții de Conturi, Comitetului Economic 
și Social European, Comitetului Regiunilor 
și partenerilor sociali.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rezultatele evaluării se trimit spre 
informare Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European, Comitetului Regiunilor și 
partenerilor sociali.

(2) Rezultatele evaluării se trimit spre 
informare Parlamentului European, 
Consiliului, Curții de Conturi, Comitetului 
Economic și Social European, Comitetului 
Regiunilor și partenerilor sociali.
Recomandările conținute în evaluare sunt 
luate în considerare în elaborarea noilor 
programe din domeniul ocupării forței de 
muncă și al afacerilor sociale.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) se asigură că respectivele cheltuieli 
finanțate se bazează pe documente 
justificative verificabile și sunt corecte și 
precise;

(c) se asigură că respectivele cheltuieli 
finanțate se bazează pe documente 
justificative verificabile și sunt legale și 
precise;

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În exercitarea responsabilității sale 
privind execuția bugetului general al 
Uniunii Europene, Comisia ia toate 
măsurile necesare pentru a verifica dacă 
acțiunile finanțate sunt realizate în 
conformitate cu principiile unei gestiuni 
financiare bune și eficiente. Este 
responsabilitatea statului membru solicitant 
să asigure existența și buna funcționare a 
sistemelor de gestiune și control. Comisia 
se asigură că aceste sisteme se aplică 
efectiv.

(4) În exercitarea responsabilității sale 
privind execuția bugetului general al 
Uniunii Europene, Comisia ia toate 
măsurile necesare pentru a verifica dacă 
acțiunile finanțate sunt realizate în 
conformitate cu principiile unei gestiuni 
financiare bune și eficiente. Este 
responsabilitatea statului membru solicitant 
să asigure existența și buna funcționare a 
sistemelor de gestiune și control. Comisia 
se asigură că aceste sisteme se aplică 
efectiv. Dacă sunt detectate nereguli, 
sumele plătite necuvenit ar trebui 
recuperate în principal prin intermediul 
compensării. După caz, protejarea 
intereselor financiare ale Uniunii în 
conformitate cu articolul 325 din tratat 
poate include sancțiuni eficace, 
proporționale și cu efect disuasiv.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care valoarea costului real al (1) În cazul în care valoarea costului real al 
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unei acțiuni este mai mică decât suma 
estimată menționată în conformitate cu 
articolul 15, Comisia adoptă o decizie, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
prin care solicită statului membru să 
ramburseze suma corespunzătoare din 
contribuția financiară primită.

unei acțiuni este mai mică decât suma 
estimată menționată în conformitate cu 
articolul 15 și în cazul în care nu este 
posibilă recuperarea prin compensare, 
Comisia adoptă acte de punere în aplicare, 
prin care solicită statului membru să 
ramburseze suma corespunzătoare din 
contribuția financiară primită.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegările de putere menționate în 
prezentul regulament se conferă pentru o 
perioadă nedeterminată de timp de la data 
intrării în vigoare a prezentului
regulament.

(2) Delegarea de competențe menționată în 
prezentul regulament se conferă pentru 
perioada în care prezentul regulament este 
în vigoare.
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10.7.2012

AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Raportor pentru aviz: Jens Geier

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost instituit inițial pe durata perioadei de 
programare 2007 – 2013 prin Regulamentul (CE) nr. 1927/20061 pentru a oferi Uniunii un 
instrument cu scopul de a-și arăta solidaritatea față de lucrătorii concediați ca urmare a 
schimbărilor structurale majore, cauzate de globalizare, intervenite în cadrul practicilor 
comerciale mondiale și de a le oferi acestora un sprijin în cazul în care concedierile respective 
au un puternic impact negativ asupra economiei regionale sau locale. Prin cofinanțarea unor 
măsuri active pe piața muncii, FEG vizează facilitarea reintegrării lucrătorilor din domenii, 
sectoare, teritorii sau piețe ale muncii care suferă șocul unor perturbări economice grave.

Valoarea adăugată a Fondului european de ajustare la globalizare ca instrument de politică 
socială a UE constă în faptul că acesta oferă un sprijin financiar vizibil, specific și punctual 
pentru programe personalizate care vizează recalificarea și reintegrarea pe piața muncii a 
lucrătorilor afectați de concedierile colective.

Raportorul sprijină propunerea Comisiei de a continua măsurile aferente Fondului european 
de ajustare la globalizare după anul 2013, deoarece acest lucru demonstrează voința politică 
de a dezvolta un pilon social complementar politicilor statelor membre care să revitalizeze 
abordarea europeană în ceea ce privește formarea profesională.

Cu toate acestea, raportorul nu este de acord cu propunerea Comisiei de a extinde domeniul 
de aplicare al FEG la sectorul agricol, deoarece consideră că rezultatele acordurilor de liber 
schimb dintre UE și țările terțe nu ar trebui contrabalansate de Fondul european de ajustare la 
globalizare. Raportorul consideră că suma de 2,5 miliarde EUR destinată sprijinirii 
agricultorilor europeni prin intermediul Fondului european de ajustare la globalizare nu este 
                                               
1 JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
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adecvată nici în ceea ce privește scopul său, nici în ceea ce privește valoarea propusă pentru 
sectorul agricol. Dimpotrivă, atunci când negociază acordurile de liber schimb, UE trebuie să 
asigure coerența politicilor cu politica agricolă comună în ansamblu.

Deși susține propunerea de a include lucrătorii care desfășoară o activitate independentă, 
întrucât aceștia sunt actori importanți pe piețele locale ale muncii și, prin urmare, sunt la fel 
de expuși schimbărilor structurale intervenite în cadrul practicilor mondiale cauzate de 
globalizare ca și lucrătorii angajați, raportorul se opune ideii de a include proprietarii-
manageri de microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii în domeniul de aplicare al 
FEG, deoarece FEG este menit să se axeze pe sectoarele sociale cel mai grav afectate de 
globalizare.

Pentru a spori posibilitatea grupurilor mai mici de lucrători concediați de a beneficia de 
Fondul european de ajustare la globalizare, raportorul sugerează micșorarea pragului pentru 
cereri la 200 de concedieri în loc de cele 500 propuse. Această modificare ar putea avea un 
efect pozitiv asupra potențialilor beneficiari și ar putea spori posibilitățile de reangajare în 
toate regiunile Uniunii Europene.

Din motivele menționate mai sus, raportorul sprijină continuarea măsurilor aferente Fondului 
european de ajustare la globalizare, dar subliniază nevoia de a modifica domeniul de aplicare 
al fondului.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Respectând Comunicarea privind „Un 
buget pentru Europa 2020”, domeniul de 
aplicare al FEG ar trebui să fie extins 
pentru a facilita adaptarea agricultorilor 
la o nouă situație de piață care rezultă din 
acordurile comerciale internaționale în 
sectorul agricol și care duce la o 
schimbare sau o ajustare semnificativă în 
activitățile agricole ale agricultorilor 
afectați, astfel încât să îi ajute să devină 
structural mai competitivi sau să faciliteze 
tranziția lor către activități neagricole.

eliminat
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a menține natura europeană a 
FEG o cerere de sprijin ar trebui să fie 
prezentată în cazul în care numărul de 
concedieri atinge un prag minim. În piețe 
ale forței de muncă de mici dimensiuni, de 
exemplu, state membre de mici dimensiuni 
sau regiuni îndepărtate, se pot depune 
cereri pentru un număr mai mic de 
concedieri. În ceea ce privește agricultorii, 
Comisia ar trebui să determine criteriile 
necesare în legătură cu consecințele 
fiecărui acord comercial.

(6) Pentru a menține natura europeană a 
FEG, o cerere de sprijin ar trebui să fie 
prezentată în cazul în care numărul de 
concedieri atinge un prag minim. În piețe
ale forței de muncă de mici dimensiuni, de 
exemplu, state membre de mici dimensiuni 
sau regiuni îndepărtate, se pot depune 
cereri pentru un număr mai mic de 
concedieri.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Lucrătorii concediați ar trebui să aibă 
acces egal la FEG, indiferent de tipul de 
contract de muncă pe care îl posedă sau de 
raporturile de muncă în care se află. Prin 
urmare, lucrătorii cu contracte cu durată 
determinată și lucrătorii temporari 
concediați, precum și 
proprietarii/managerii de
microîntreprinderi, întreprinderi mici și
mijlocii și lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă care își încetează 
activitatea, precum și agricultorii care își 
modifică sau își ajustează activitățile într-
o nouă situație de piață ca urmare a unor 
acorduri comerciale, ar trebui să fie 
considerați lucrători concediați în sensul 
prezentului regulament.

(7) Lucrătorii concediați ar trebui să aibă 
acces egal la FEG, indiferent de tipul de 
contract de muncă pe care îl posedă sau de 
raporturile de muncă în care se află. Prin 
urmare, lucrătorii cu contracte cu durată 
determinată și lucrătorii temporari 
concediați, precum și 
proprietarii/managerii de mici
întreprinderi având maximum cinci 
angajați și lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă sau lucrătorii care 
ar dori să înființeze o nouă întreprindere 
sau să preia una existentă cu scopul de a 
genera o nouă sursă de venit sau cei care 
își încetează activitatea ar trebui să fie 
considerați lucrători concediați în sensul 
prezentului regulament.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În ceea ce privește agricultorii, 
domeniul de aplicare al FEG ar trebui să 
includă beneficiarii afectați de acorduri 
bilaterale încheiate de Uniune în 
conformitate cu articolul XXIV al GATT 
sau de acorduri multilaterale încheiate în 
cadrul Organizației Mondiale a 
Comerțului. Sunt vizați agricultorii care 
își schimbă sau ajustează semnificativ 
activitățile agricole într-o perioadă care 
începe de la parafarea unui astfel de 
acord comercial și se încheie la trei ani 
după deplina sa punere în aplicare.

eliminat

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Contribuțiile financiare din partea FEG 
ar trebui să fie dirijate în primul rând către 
măsuri active pentru piața muncii destinate 
să reintegreze rapid lucrătorii concediați 
într-un loc de muncă, fie în cadrul, fie în 
afara sectorului lor inițial de activitate, 
inclusiv în sectorul agricol. Prin urmare, 
includerea indemnizațiilor pecuniare într-
un pachet coordonat de servicii 
personalizate ar trebui să fie limitată.

(9) Contribuțiile financiare din partea FEG 
ar trebui să fie dirijate în primul rând către 
măsuri active pentru piața muncii destinate 
să reintegreze rapid lucrătorii concediați 
într-un loc de muncă, fie în cadrul, fie în 
afara sectorului lor inițial de activitate. Prin 
urmare, includerea indemnizațiilor 
pecuniare într-un pachet coordonat de 
servicii personalizate ar trebui să fie 
limitată.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) La conceperea pachetului coordonat 
de măsuri politice active pentru piața forței 
de muncă, statele membre ar trebui să 
acorde prioritate măsurilor care vor 
contribui în mod semnificativ la 
capacitatea de inserție profesională a 
lucrătorilor concediați. Statele membre ar 
trebui să facă eforturi pentru ca cel puțin 
50 % dintre lucrătorii vizați să fie 
reintegrați în muncă sau în noi activități în 
termen de 12 luni de la data cererii.

(10) La conceperea pachetului coordonat 
de măsuri politice active pentru piața forței 
de muncă, statele membre ar trebui să 
acorde prioritate măsurilor care vor 
contribui în mod semnificativ la 
capacitatea de inserție profesională a 
lucrătorilor concediați. Statele membre ar 
trebui să facă eforturi pentru ca cel puțin 
50 % dintre lucrătorii vizați să fie 
reintegrați în muncă sau în noi activități în 
termen de 12 luni de la alocarea 
resurselor.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În conformitate cu principiul bunei 
gestiuni financiare, contribuțiile financiare 
din FEG nu ar trebui să substituie 
măsurile de sprijin care sunt disponibile 
pentru lucrătorii concediați în cadrul 
fondurilor structurale ale Uniunii și al altor 
politici sau programe ale Uniunii.

(12) În conformitate cu principiul bunei 
gestiuni financiare, contribuțiile financiare 
din FEG ar trebui să vină în completarea 
măsurilor de sprijin care sunt disponibile 
pentru lucrătorii concediați în cadrul 
fondurilor structurale ale Uniunii și al altor 
politici sau programe ale Uniunii.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Ar trebui să se includă dispoziții 
speciale pentru activități de informare și
comunicare privind cazuri și rezultate ale
FEG. În plus, pentru a obține o mai mare 
eficiență în comunicarea către publicul larg 
și sinergii mai puternice între activitățile de 
comunicare realizate la inițiativa Comisiei, 
resursele alocate pentru acțiunile de 

(13) Având în vedere nivelul scăzut de 
cunoaștere a FEG în statele membre, ar 
trebui să se includă dispoziții speciale 
pentru activități de informare și promovare 
a programului, a exemplelor de bună 
practică și a rezultatelor FEG. În plus, 
pentru a obține o mai mare eficiență în 
comunicarea către publicul larg și sinergii 
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comunicare în temeiul prezentului 
regulament ar trebui să contribuie și la 
acoperirea comunicării instituționale 
privind prioritățile politice ale Uniunii în 
măsura în care acestea sunt legate de 
obiectivele generale ale prezentului 
regulament.

mai puternice între activitățile de 
comunicare realizate la inițiativa Comisiei, 
resursele alocate pentru acțiunile de 
comunicare în temeiul prezentului 
regulament ar trebui să contribuie și la 
acoperirea comunicării instituționale 
privind prioritățile politice ale Uniunii în 
măsura în care acestea sunt legate de 
obiectivele generale ale prezentului 
regulament.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a facilita punerea în aplicare a 
prezentului regulament, cheltuielile ar 
trebui să fie eligibile, fie de la data la care 
un stat membru suportă cheltuieli 
administrative pentru punerea în aplicare a 
FEG, fie de la data la care un stat membru 
începe să furnizeze servicii personalizate
sau, în cazul agricultorilor, de la data 
stabilită într-un act al Comisiei în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

(15) Pentru a facilita punerea în aplicare a 
prezentului regulament, cheltuielile ar 
trebui să fie eligibile, fie de la data la care 
un stat membru suportă cheltuieli 
administrative pentru punerea în aplicare a 
FEG, fie de la data la care un stat membru 
începe să furnizeze servicii personalizate.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru satisfacerea necesităților care 
apar în ultimele luni ale fiecărui an, este 
necesar să se asigure că cel puțin un sfert 
din suma anuală maximă a FEG rămâne 
disponibilă la 1 septembrie. Contribuțiile 
financiare din restul anului ar trebui să 
fie alocate ținând cont de plafonul 
general impus pentru sprijinul 
agricultorilor în cadrul financiar 

(16) Pentru satisfacerea necesităților care 
apar în ultimele luni ale fiecărui an, este 
necesar să se asigure că cel puțin un sfert 
din suma anuală maximă a FEG rămâne 
disponibilă la 1 septembrie.
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multianual.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul FEG este de a contribui la creșterea 
economică și la ocuparea forței de muncă 
în Uniune, permițând Uniunii să manifeste 
solidaritate față de lucrătorii concediați ca 
urmare a schimbărilor majore în structura 
comerțului mondial, ca urmare a 
globalizării, acordurilor comerciale care 
afectează agricultura sau unei crize 
neprevăzute, și să furnizeze sprijin 
financiar pentru reinserția lor profesională 
rapidă, sau pentru modificarea sau 
adaptarea activităților lor agricole.

Scopul FEG este de a contribui la
coeziunea socială și teritorială, la
creșterea economică și la ocuparea forței 
de muncă în Uniune, permițând Uniunii să 
manifeste solidaritate față de lucrătorii 
concediați ca urmare a schimbărilor majore 
în structura comerțului mondial, ca urmare 
a globalizării sau unei crize neprevăzute, și 
să furnizeze sprijin financiar pentru 
reinserția lor profesională rapidă.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) lucrătorilor concediați ca urmare a 
schimbărilor structurale majore în structura 
comerțului mondial ca urmare a 
globalizării, demonstrată în special printr-o 
creștere substanțială a importurilor în 
Uniune, un declin rapid al cotei de piață a 
Uniunii într-un sector determinat sau o 
delocalizare a activităților în țări terțe, în 
cazul în care concedierile respective au un 
puternic impact negativ asupra economiei 
locale, regionale sau naționale;

(a) lucrătorilor concediați ca urmare a 
schimbărilor structurale majore în structura 
comerțului mondial ca urmare a 
globalizării, demonstrată în special printr-
un declin rapid al cotei de piață a Uniunii 
într-un sector determinat sau o delocalizare 
a activităților în țări terțe, în cazul în care 
concedierile respective au un puternic 
impact negativ asupra economiei locale, 
regionale sau naționale;

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) lucrătorilor concediați ca urmare a unei 
perturbări grave a economiei locale, 
regionale sau naționale cauzate de o criză
neprevăzută, cu condiția să se poată stabili 
o legătură directă și care poate fi 
demonstrată între concedieri și criza 
respectivă;

(b) lucrătorilor concediați ca urmare a unei 
perturbări grave a economiei locale, 
regionale sau naționale cauzate de o criză, 
cu condiția să se poată stabili o legătură 
directă și care poate fi demonstrată între 
concedieri și criza respectivă;

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) lucrătorilor care își schimbă sau își 
ajustează activitățile agricole anterioare 
într-o perioadă care începe cu parafarea 
de către Uniune a acordului comercial 
care conține măsuri de liberalizare a 
comerțului pentru sectorul agricol 
relevant și se încheie la trei ani după 
punerea deplină în aplicare a acestor 
măsuri și cu condiția ca aceste măsuri 
comerciale să ducă la o creștere 
substanțială a importurilor în Uniune de 
un produs agricol sau produse agricole, 
însoțită de o scădere semnificativă a 
prețurilor acestor produse la nivelul 
Uniunii sau, după caz, la nivel național 
sau regional.

eliminat

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „un lucrător” înseamnă proprietari-
manageri de microîntreprinderi, 
întreprinderi mici și mijlocii și lucrătorii 
care desfășoară o activitate independentă

(d) „un lucrător” înseamnă proprietari-
manageri de mici întreprinderi având 
maximum cinci angajați, precum și 
lucrătorii care desfășoară o activitate
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(inclusiv agricultorii) și toți membrii 
gospodăriei activi în întreprindere, cu 
condiția ca, dacă sunt agricultori, să fi 
produs deja produsul afectat de acordul 
comercial relevant înainte ca măsurile 
privind sectorul specific să fie puse în 
aplicare.

independentă și lucrătorii care ar dori să 
înființeze o nouă întreprindere sau să 
preia una existentă cu scopul de a genera 
o nouă sursă de venit și toți membrii 
gospodăriei activi în întreprindere.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) concedierea într-o perioadă de patru 
luni a cel puțin 500 de lucrători ai unei 
întreprinderi dintr-un stat membru, inclusiv 
lucrători concediați în cadrul furnizorilor 
sau producătorilor din aval ai întreprinderii 
menționate anterior;

(a) concedierea într-o perioadă de patru 
luni a cel puțin 200 de lucrători ai unei 
întreprinderi dintr-un stat membru, inclusiv 
lucrători concediați în cadrul furnizorilor 
sau producătorilor din aval ai întreprinderii 
menționate anterior;

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) concedierea într-o perioadă de nouă 
luni a cel puțin 500 de lucrători, în special 
în întreprinderi mici și mijlocii care își 
desfășoară activitatea într-un sector 
economic definit la nivel de diviziune 
NACE Revizia 2 și care sunt situate într-o 
regiune sau două regiuni învecinate 
definite la nivelul NUTS II, sau în mai 
mult de două regiuni învecinate definite la 
nivelul NUTS II cu condiția concedierii a 
peste 500 de lucrători în două dintre 
regiuni combinate.

(b) concedierea într-o perioadă de nouă 
luni a cel puțin 200 de lucrători, în special 
în întreprinderi mici și mijlocii care își 
desfășoară activitatea într-un sector 
economic definit la nivel de diviziune 
NACE Revizia 2 și care sunt situate într-o 
regiune sau două regiuni învecinate din 
același stat membru sau regiuni 
transfrontaliere definite la nivelul NUTS 
II, sau în mai mult de două regiuni 
învecinate definite la nivelul NUTS II cu 
condiția concedierii a peste 200 de 
lucrători în două dintre regiuni combinate.
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) pentru piețele mici de forță de muncă 
sau în împrejurări excepționale, justificate 
în mod corespunzător de către statul 
membru solicitant, o cerere pentru o 
contribuție financiară în conformitate cu 
prezentul articol poate fi considerată 
admisibilă chiar dacă criteriile prevăzute la 
alineatul (1) literele (a) sau (b) nu sunt 
îndeplinite în totalitate, atunci când 
concedierile au un impact grav asupra 
ocupării forței de muncă și asupra 
economiei locale. Statul membru 
precizează care dintre criteriile de 
intervenție stabilite la alineatul (1) literele
(a) și (b) nu sunt îndeplinite în totalitate.

(2) Pentru piețele mici de forță de muncă 
sau în împrejurări excepționale, în special 
în ceea ce privește cererile colective care 
implică IMM-uri, justificate în mod 
corespunzător de către statul membru 
solicitant, o cerere pentru o contribuție 
financiară în conformitate cu prezentul 
articol poate fi considerată admisibilă chiar 
dacă criteriile prevăzute la alineatul (1) 
literele (a) sau (b) nu sunt îndeplinite în 
totalitate, atunci când concedierile au un 
impact grav asupra ocupării forței de 
muncă și asupra economiei locale. Statul 
membru precizează care dintre criteriile de 
intervenție stabilite la alineatul (1) literele
(a) și (b) nu sunt îndeplinite în totalitate.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ceea ce privește agricultorii, în 
cazul în care consideră, după ce s-a 
parafat un acord comercial și pe baza 
informațiilor, datelor și analizelor de care 
dispune, că este probabil să se 
îndeplinească, pentru un număr 
important de agricultori, condițiile pentru 
sprijin în conformitate cu articolul 2 litera 
(c), Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 24 prin care 
desemnează sectoarele sau produsele 
eligibile, definește zonele geografice 
afectate, după caz, stabilește o valoare 
maximă a sprijinului potențial la nivelul 
Uniunii, stabilește perioade de referință și 
condiții de eligibilitate pentru agricultori 

eliminat
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și date de eligibilitate pentru cheltuieli și 
instituie termenul limită de depunere a 
cererilor și, după caz, conținutul acestor 
cereri în conformitate cu articolul 8 
alineatul (2).

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când proprietarii-managerii de
microîntreprinderi, întreprinderi mici și
mijlocii și lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă își schimbă sau, în 
cazul agricultorilor, își ajustează
activitățile anterioare, aceste situații se 
consideră drept concedieri în sensul 
prezentului regulament.

(4) Atunci când proprietarii-managerii de 
mici întreprinderi având maximum cinci 
angajați, precum și lucrătorii care 
desfășoară o activitate independentă și 
lucrătorii care ar dori să înființeze o nouă 
întreprindere sau să preia una existentă 
trebuie să își schimbe sau să își ajusteze
activitățile, aceste situații se consideră 
drept concedieri în sensul prezentului 
regulament.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Pentru proprietarii/managerii de
microîntreprinderi, întreprinderi mici și 
mijlocii și lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă (inclusiv 
agricultorii), concedierea se calculează fie 
începând cu data încetării activităților din 
cauza oricăreia dintre condițiile stabilite la 
articolul 2, determinată în conformitate cu 
legislația națională sau actele 
administrative, sau de la data specificată de 
către Comisie în actul delegat adoptat în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

(c) Pentru proprietarii/managerii de mici
întreprinderi având maximum cinci 
angajați, lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă și lucrătorii care ar 
dori să înființeze o nouă întreprindere sau 
să preia una existentă cu scopul de a 
genera o nouă sursă de venit, concedierea 
se calculează fie începând cu data încetării 
activităților din cauza oricăreia dintre 
condițiile stabilite la articolul 2, 
determinată în conformitate cu legislația 
națională sau actele administrative, sau de 
la data specificată de către Comisie în actul 
delegat adoptat în conformitate cu articolul 
4 alineatul (3)
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 6 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) agricultori care își schimbă sau 
ajustează activitățile agricole anterioare 
ca urmare a parafării de către Uniune a 
unui acord comercial menționat într-un 
act delegat adoptat în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (3).

eliminat

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se poate acorda o contribuție financiară 
pentru măsurile active de pe piața muncii 
care fac parte dintr-un ansamblu coordonat 
de servicii personalizate, concepute pentru 
a facilita reinserția lucrătorilor concediați 
vizați într-un loc de muncă sau într-o 
activitate independentă sau, în cazul 
agricultorilor, pentru a-și schimba sau 
ajusta activitățile anterioare. Ansamblul 
coordonat de servicii personalizate poate 
include în special:

Se poate acorda o contribuție financiară 
pentru măsurile active de pe piața muncii 
care fac parte dintr-un ansamblu coordonat 
de servicii personalizate, concepute pentru 
a facilita reinserția lucrătorilor concediați 
vizați într-un loc de muncă sau într-o 
activitate independentă. Ansamblul 
coordonat de servicii personalizate poate 
include în special:

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asistență pentru căutarea unui loc de 
muncă, orientare profesională, servicii de 
consiliere, mentorat, asistență în domeniul 

(a) asistență pentru căutarea unui loc de 
muncă, orientare profesională, servicii de 
consiliere, mentorat, asistență în domeniul 
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reorientării profesionale și promovarea 
spiritului antreprenorial, ajutor pentru 
desfășurarea de activități independente și 
demararea de afaceri sau schimbarea sau 
ajustarea activității (inclusiv investiții în 
active fizice), activități de cooperare, 
formare și reconversie profesională 
individualizată, inclusiv competențe în 
domeniul tehnologiei informației și 
comunicațiilor și certificarea experienței 
dobândite;

reorientării profesionale și promovarea 
spiritului antreprenorial, ajutor pentru 
desfășurarea de activități independente și 
demararea de afaceri sau schimbarea sau 
ajustarea activității (inclusiv investiții în 
active fizice), ajutor în vederea creării de 
microîntreprinderi, activități de cooperare, 
formare și reconversie profesională 
individualizată, inclusiv competențe în 
domeniul tehnologiei informației și 
comunicațiilor și certificarea experienței 
dobândite;

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsuri speciale, pe o durată limitată, 
cum ar fi alocații pentru căutarea unui loc 
de muncă, stimulente de creare de locuri de 
muncă pentru angajatori, alocații de 
mobilitate, sau alocații de formare sau de 
subzistență (inclusiv alocații pentru 
îngrijitori sau servicii de înlocuire în 
cadrul exploatației), toate limitate la 
durata căutării active documentate a unui 
loc de muncă sau a activităților de învățare 
pe tot parcursul vieții sau de formare;

(b) măsuri speciale, pe o durată limitată, 
cum ar fi alocații pentru căutarea unui loc 
de muncă, stimulente de creare de locuri de 
muncă pentru angajatori, alocații de 
mobilitate, sau alocații de formare sau de 
subzistență (inclusiv alocații pentru 
îngrijitori), toate limitate la durata căutării 
active documentate a unui loc de muncă 
sau a activităților de învățare pe tot 
parcursul vieții sau de formare;

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o analiză motivată a legăturii dintre 
concedieri și schimbările structurale 
majore intervenite în practicile comerciale 
mondiale sau perturbările grave suferite de 
economia locală, regională sau națională 
cauzate de o criză neprevăzută sau de noua 

(a) o analiză motivată a legăturii dintre 
concedieri și schimbările structurale 
majore intervenite în practicile comerciale 
mondiale sau perturbările grave suferite de 
economia locală, regională sau națională 
cauzate de o criză neprevăzută. Această 
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situație a pieței în sectorul agricol din 
statul membru care apare din cauza 
efectelor unui acord comercial parafat de 
Uniunea Europeană în conformitate cu 
articolul XXIV din GATT sau ale unui 
acord multilateral parafat în cadrul 
Organizației Mondiale a Comerțului în 
conformitate cu articolul 2 litera (c).
Această analiză se bazează pe date 
statistice și alte informații la nivelul cel 
mai adecvat pentru a demonstra 
îndeplinirea criteriilor de intervenție 
stabilite la articolul 4;

analiză se bazează pe date statistice și alte 
informații la nivelul cel mai adecvat pentru 
a demonstra îndeplinirea criteriilor de 
intervenție stabilite la articolul 4;

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) în cazul în care întreprinderea își 
continuă activitatea după concedieri, o 
explicație detaliată a obligațiilor juridice 
pe care trebuie să le respecte și a 
măsurilor pe care le-a luat pentru a se 
ocupa de lucrătorii concediați;

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) procedurile urmate pentru consultarea 
partenerilor sociali sau a altor organizații 
relevante, după caz;

(g) procedurile urmate pentru consultarea
lucrătorilor vizați sau a reprezentanților 
acestora, a partenerilor sociali, a 
autorităților locale și regionale sau a altor 
organizații relevante, după caz;
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) numele agențiilor care pun în 
aplicare pachetul de măsuri în statul 
membru;

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) informații referitoare la faptul dacă o 
întreprindere a beneficiat de finanțare 
anterioară din partea Fondului de 
coeziune și a fondurilor structurale ale 
Uniunii sau obținută în mod indirect din 
programe de susținere ale Uniunii prin 
intermediul unei finanțări pentru 
infrastructură și pentru proiecte legate de 
activitățile companiei sau ale lucrătorilor 
acesteia în cei 10 ani precedenți;

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul pentru lucrătorii concediați 
completează acțiunile statelor membre la 
nivel național, regional și local.

(1) Sprijinul pentru lucrătorii concediați 
completează și nu înlocuiește acțiunile 
statelor membre la nivel național, regional 
și local.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția financiară se limitează la 
ceea ce este necesar pentru a asigura 
solidaritatea și sprijinul individual pentru 
lucrătorii concediați. Activitățile sprijinite 
prin FEG se conformează dreptului Uniunii 
și celui național, inclusiv normelor privind 
ajutorul de stat.

(2) Contribuția financiară se limitează la 
ceea ce este necesar pentru a asigura 
solidaritatea și sprijinul individual pentru 
lucrătorii concediați. Activitățile sprijinite 
prin FEG se conformează dreptului Uniunii 
și celui național, inclusiv normelor privind 
ajutorul de stat, și nu înlocuiesc acțiunile 
pentru care sunt responsabile statele 
membre sau companiile.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia se asigură că dreptul de a 
beneficia de FEG nu influențează 
eligibilitatea pentru orice alt fond al 
Uniunii.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Asistența tehnică oferită de Comisie 
include furnizarea de informații și orientări 
statelor membre pentru utilizarea, 
monitorizarea și evaluarea FEG. De 
asemenea, Comisia poate furniza 
informații privind utilizarea FEG și 
partenerilor sociali naționali și europeni.

(4) Asistența tehnică oferită de Comisie 
include furnizarea de informații și orientări 
statelor membre pentru utilizarea, 
monitorizarea și evaluarea FEG. De 
asemenea, Comisia furnizează orientări 
clare privind utilizarea FEG și partenerilor 
sociali naționali și europeni, precum și 
autorităților locale și regionale.
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Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia pune în aplicare activități de 
informare și comunicare privind cazuri și 
rezultate ale FEG.

(3) Comisia pune în aplicare activități de 
informare și comunicare pentru a se 
asigura că toate țările, regiunile și 
sectoarele de ocupare a forței de muncă 
din Uniune au cunoștință de aceste 
posibilități și prezintă anual informații cu 
privire la utilizarea fondului pentru 
fiecare țară și fiecare sector.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe baza evaluării efectuate în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3), 
luând în considerare, în special, numărul de 
lucrători vizați, acțiunile propuse și 
costurile estimate, Comisia evaluează și 
propune în cel mai scurt timp cuantumul 
contribuției financiare care se poate acorda, 
după caz, în limita resurselor disponibile.
Valoarea nu poate depăși 50 % din totalul 
costurilor estimate menționate la articolul 8 
alineatul (2) litera (e) sau 65 % din aceste 
costuri în cazul cererilor depuse de un stat 
membru pe teritoriul căruia este eligibilă 
cel puțin o regiune la nivel NUTS II în 
conformitate cu obiectivul „Convergență” 
al fondurilor structurale. Comisia, în 
evaluarea acestor cazuri, va decide dacă 
rata de cofinanțare de 65 % este justificată.

(1) Pe baza evaluării efectuate în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3), 
luând în considerare, în special, numărul de 
lucrători vizați, acțiunile propuse și 
costurile estimate, Comisia evaluează și 
propune în cel mai scurt timp cuantumul 
contribuției financiare care se poate acorda, 
după caz, în limita resurselor disponibile.
Valoarea nu poate depăși 50 % din totalul 
costurilor estimate menționate la articolul 8 
alineatul (2) litera (e) sau 65 % din aceste 
costuri în cazul cererilor depuse de un stat 
membru pe teritoriul căruia este eligibilă 
cel puțin o regiune la nivel NUTS II în 
conformitate cu obiectivul „Convergență” 
al fondurilor structurale. Comisia, în 
evaluarea acestor cazuri, va decide dacă 
rata de cofinanțare de 65 % este justificată, 
luând în considerare indicatori privind 
situația socială și a ocupării forței de 
muncă cum ar fi venitul disponibil ajustat 
după transferurile sociale.
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Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care, pe baza evaluării 
efectuate în conformitate cu articolul 8 
alineatul (3), a ajuns la concluzia că nu 
sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea 
unei contribuții financiare, Comisia
notifică statul membru în cauză în cel mai 
scurt timp.

(3) În cazul în care, pe baza evaluării 
efectuate în conformitate cu articolul 8 
alineatul (3), a ajuns la concluzia că nu 
sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea 
unei contribuții financiare, Comisia
informează imediat statul membru în 
cauză.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile sunt eligibile pentru o 
contribuție financiară de la datele 
prevăzute la articolul 8 alineatul (2) litera
(h), la care statul membru își începe 
serviciile personalizate pentru lucrătorii 
vizați sau cheltuielile administrative pentru 
punerea în aplicare a FEG în conformitate 
cu articolul 7 alineatele (1) și respectiv (3).
În cazul agricultorilor, cheltuielile sunt 
eligibile pentru o contribuție de la data 
stabilită în actul delegat adoptat în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

Cheltuielile sunt eligibile pentru o 
contribuție financiară de la datele 
prevăzute la articolul 8 alineatul (2) litera
(h), la care statul membru își începe 
serviciile personalizate pentru lucrătorii 
vizați sau cheltuielile administrative pentru 
punerea în aplicare a FEG în conformitate 
cu articolul 7 alineatele (1) și respectiv (3).

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la data de 1 august a fiecărui al 
doilea an și pentru prima dată în 2015, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport cantitativ și 

(1) Până la data de 1 august a fiecărui al 
doilea an și pentru prima dată în 2015, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport cantitativ și 
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calitativ privind activitățile desfășurate în 
temeiul prezentului regulament și al 
Regulamentului 1927/2006 în cursul celor 
doi ani precedenți. Raportul se axează în 
principal pe rezultatele obținute de către 
FEG și conține, în special, informații cu 
privire la cererile prezentate, deciziile 
adoptate și acțiunile finanțate, inclusiv 
complementaritatea acestora cu acțiunile 
finanțate de alte fonduri ale Uniunii, în 
special Fondul social european (FSE) și 
Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), și lichidarea 
contribuțiilor financiare furnizate. De 
asemenea, raportul ar trebui să cuprindă 
informații privind cererile care au fost 
respinse sau reduse ca volum de finanțare 
din cauza lipsei unor alocări suficiente sau 
din motive de inadmisibilitate.

calitativ privind activitățile desfășurate în 
temeiul prezentului regulament și al 
Regulamentului 1927/2006 în cursul celor 
doi ani precedenți. Raportul se axează în 
principal pe rezultatele obținute de către 
FEG și conține, în special, informații cu 
privire la cererile prezentate, deciziile 
adoptate și acțiunile finanțate, inclusiv 
complementaritatea acestora cu acțiunile 
finanțate de alte fonduri ale Uniunii, în 
special Fondul social european (FSE) și 
lichidarea contribuțiilor financiare 
furnizate. De asemenea, raportul ar trebui 
să cuprindă informații privind cererile care 
au fost respinse sau reduse ca volum de 
finanțare din cauza lipsei unor alocări 
suficiente sau din motive de 
inadmisibilitate.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Aceste evaluări cuprind cifrele care 
indică numărul de cereri și acoperă 
performanțele programelor pe țări și pe 
sectoare, astfel încât să se poată evalua 
dacă FEG și-a atins beneficiarii vizați.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23 eliminat
Gestiunea financiară a sprijinului pentru 

agricultori
Prin derogare de la articolele 21 și 22, 
sprijinul pentru agricultori se gestionează 
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și se controlează în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. … privind 
finanțarea, gestionarea și monitorizarea 
politicii agricole comune.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU DREPTURILE FEMEII ŞI EGALITATEA DE GEN

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020)
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Raportoare pentru aviz: Vilija Blinkevičiūtė

AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Respectarea egalității de gen este 
confirmată în Strategia Europa 2020 
drept o valoare fundamentală a Uniunii, 
subliniind necesitatea promovării 
politicilor în materie de egalitate de gen 
pentru a spori participarea forței de 
muncă și a contribui la creștere 
economică și coeziune socială. În 
inițiativa emblematică „O agendă pentru 
noi competențe și noi locuri de muncă” 
din cadrul strategiei se menționează că 
statele membre trebuie să promoveze noi 
forme de echilibru între viața profesională 
și cea privată și egalitatea de gen. În plus, 
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în 2010, Comisia a adoptat o strategie 
pentru promovarea egalității dintre femei 
și bărbați în Europa, care vizează în 
special să valorifice mai bine potențialul 
femeilor, contribuind astfel la obiectivele 
economice și sociale generale ale Uniunii.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Efectele negative ale pierderii locului 
de muncă sunt mai accentuate în cazul 
anumitor grupuri pentru care 
reintegrarea pe piața muncii este mai 
dificilă, în special în cazul lucrătoarelor 
slab calificate sau necalificate, al 
mamelor singure și al femeilor cu 
responsabilități de îngrijire. Criza 
economică și financiară și impactul său 
asupra finanțării reduse a sectorului 
public au dus la pierderea locului de 
muncă și la nesiguranță pentru milioane 
de femei, în special pentru cele care aveau 
contracte de muncă temporare sau cu 
fracțiune de normă și pentru cele 
angajate să presteze munci sezoniere.
Prin urmare, accesul egal la FEG ar 
trebui să se aplice tuturor contractelor de 
muncă.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În conformitate cu articolele 8 și 10 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisia și statele membre 
trebuie să asigure că punerea în aplicare 
a priorităților finanțate de FEG 
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contribuie la promovarea egalității dintre 
femei și bărbați, având în vedere și Pactul 
european pentru egalitatea de șanse între 
femei și bărbați 2011-2020.
Punerea în aplicare efectivă a principiului 
egalității dintre femei și bărbați ar trebui 
să includă date și indicatori separați în 
funcție de sex, obiective și criterii privind 
egalitatea de gen, implicând organismele 
pentru egalitatea de gen în cursul 
diferitelor etape ale punerii în aplicare, în 
special în etapele de elaborare, 
monitorizare și evaluare.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru a proteja dimensiunea de gen 
a FEG, ar trebui să se acorde o atenție 
deosebită femeilor care sunt obligate să 
accepte locuri de muncă ocazionale, cu 
fracțiune de normă și temporare din 
cauza numeroaselor întreruperi ale 
activității la care trebuie să recurgă din 
motive legate de maternitate sau de 
îngrijirea copiilor și a membrilor mai în 
vârstă ai familiei.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) La conceperea pachetului coordonat 
de măsuri politice active pentru piața forței 
de muncă, statele membre ar trebui să 
acorde prioritate măsurilor care vor 
contribui în mod semnificativ la 
capacitatea de inserție profesională a 

(10) La conceperea pachetului coordonat 
de măsuri politice active pentru piața forței 
de muncă, statele membre ar trebui să 
acorde prioritate măsurilor care vor 
contribui în mod semnificativ la 
capacitatea de inserție profesională a 
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lucrătorilor concediați. Statele membre ar 
trebui să facă eforturi pentru ca cel puțin 
50 % dintre lucrătorii vizați să fie 
reintegrați în muncă sau în noi activități în 
termen de 12 luni de la data cererii.

lucrătorilor concediați. Statele membre ar 
trebui să facă eforturi pentru ca cel puțin 
50 % dintre lucrătorii vizați să fie 
reintegrați în muncă sau în noi activități în 
termen de 12 luni de la data primirii 
asistenței.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul acțiunilor care beneficiază de 
contribuții financiare din partea fondului în 
conformitate cu articolul 2 literele (a) și (b) 
este acela de a garanta că minimum 50 % 
dintre lucrătorii care participă la aceste 
acțiuni își găsesc un loc de muncă stabil, în 
termen de un an de la data cererii.

Obiectivul acțiunilor care beneficiază de 
contribuții financiare din partea fondului în 
conformitate cu articolul 2 literele (a) și (b) 
este acela de a garanta că minimum 50 % 
dintre lucrătorii care participă la aceste 
acțiuni își găsesc un loc de muncă stabil, în 
termen de un an de la data primirii 
asistenței.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(- a) „principiul egalității de tratament 
dintre bărbați și femei”înseamnă că nu 
există niciun fel de discriminare pe motive 
de sex în cursul diferitelor etape ale 
punerii în aplicare a contribuției 
financiare, în special în cursul selectării 
grupurilor-țintă și al stabilirii criteriilor, a 
indicatorilor și a beneficiarilor;

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsuri speciale, pe o durată limitată, 
cum ar fi alocații pentru căutarea unui loc 
de muncă, stimulente de creare de locuri de 
muncă pentru angajatori, alocații de 
mobilitate, sau alocații de formare sau de 
subzistență (inclusiv alocații pentru 
îngrijitori sau servicii de înlocuire în 
cadrul exploatației), toate limitate la durata 
căutării active documentate a unui loc de 
muncă sau a activităților de învățare pe tot 
parcursul vieții sau de formare;

(b) măsuri speciale, pe o durată limitată, 
cum ar fi alocații pentru căutarea unui loc 
de muncă, stimulente de creare de locuri de 
muncă pentru angajatori, alocații de 
mobilitate, sau alocații de formare sau de 
subzistență (inclusiv alocații pentru 
îngrijirea copiilor și pentru îngrijirea 
altor persoane aflate în întreținere sau 
servicii de înlocuire în cadrul exploatației), 
toate limitate la durata căutării active 
documentate a unui loc de muncă sau a 
activităților de învățare pe tot parcursul 
vieții sau de formare;

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) măsuri pentru a stimula în special 
lucrătorii defavorizați sau în vârstă să 
rămână sau să se întoarcă pe piața muncii.

(c) măsuri pentru a stimula în special 
lucrătorii defavorizați și lucrătorii care 
prezintă un risc sporit de sărăcie, cum ar 
fi femeile – în special mamele singure –
sau lucrătorii în vârstă să rămână sau să se
întoarcă pe piața muncii.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) măsuri financiare, de exemplu 
instrumente precum microcreditele, 
pentru a sprijini lucrătorii aflați într-o 
situație deosebit de vulnerabilă, cum ar fi 
persoanele cu handicap, mamele singure 
și persoanele în vârstă.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile măsurilor prevăzute la litera (b) 
nu pot depăși 50 % din costurile totale ale 
ansamblului coordonat de servicii 
personalizate enumerate în prezentul 
alineat.

eliminat

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) identificarea, după caz, a 
întreprinderilor care concediază, a 
furnizorilor sau a producătorilor din aval, a 
sectoarelor și a categoriilor de lucrători 
vizați;

(c) identificarea, după caz, a 
întreprinderilor, a furnizorilor sau a 
producătorilor din aval și a sectoarelor care 
efectuează concedieri și a categoriilor de 
lucrători vizați, utilizând date defalcate pe 
gen;

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia și statele membre asigură 
promovarea egalității între femei și bărbați 
și a integrării perspectivei de gen în cursul 
diferitelor etape ale punerii în aplicare a 
contribuției financiare. Comisia și statul 
membru iau măsuri corespunzătoare în 
vederea prevenirii oricărei discriminări 
bazate pe sex, origine rasială sau etnică, 
religie sau convingeri, handicap, vârstă, 
orientare sexuală sau tip de contract de 
muncă sau relație de muncă în cursul 
diferitelor etape ale punerii în aplicare a 

Comisia și statele membre aplică 
principiul egalității de tratament dintre 
bărbați și femei, ceea ce înseamnă că nu 
tolerează niciun fel de discriminare pe 
motive de sex și că asigură promovarea 
egalității între femei și bărbați și a 
integrării perspectivei de gen în cursul 
diferitelor etape ale punerii în aplicare a 
contribuției financiare, în special în cursul 
selectării grupurilor-țintă și al stabilirii 
criteriilor, a indicatorilor și a 
beneficiarilor.
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contribuției financiare și în cadrul 
accesului la aceasta.

Comisia și statul membru iau măsuri 
corespunzătoare în vederea prevenirii 
oricărei discriminări bazate pe sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă, orientare sexuală sau tip 
de contract de muncă sau relație de muncă 
în cursul diferitelor etape ale punerii în 
aplicare a contribuției financiare și în 
cadrul accesului la aceasta.

Atunci când solicită și utilizează resurse 
din cadrul Fondului european de ajustare 
la globalizare, statele membre sprijină în 
mod deosebit grupurile mai vulnerabile 
ale societății, inclusiv femeile, în cazul 
cărora diferența semnificativă de 
remunerare dintre femei și bărbați 
afectează, de asemenea, valoarea 
prestațiilor de asigurare aferente 
încadrării în muncă, în timp ce șomajul 
pe termen lung reduce și mai mult 
valoarea pensiilor.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile sunt eligibile pentru o 
contribuție financiară de la datele 
prevăzute la articolul 8 alineatul (2) litera 
(h), la care statul membru își începe 
serviciile personalizate pentru lucrătorii 
vizați sau cheltuielile administrative pentru 
punerea în aplicare a FEG în conformitate 
cu articolul 7 alineatele (1) și respectiv (3).
În cazul agricultorilor, cheltuielile sunt 
eligibile pentru o contribuție de la data 
stabilită în actul delegat adoptat în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

Cheltuielile sunt eligibile pentru o 
contribuție financiară de la datele 
prevăzute la articolul 8 alineatul (2) litera 
(f), la care statul membru își începe 
serviciile personalizate pentru lucrătorii 
vizați sau cheltuielile administrative pentru 
punerea în aplicare a FEG în conformitate 
cu articolul 7 alineatele (1) și respectiv (3).
În cazul agricultorilor, cheltuielile sunt 
eligibile pentru o contribuție de la data 
stabilită în actul delegat adoptat în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

Amendamentul 15
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu la 15 luni de la data cererii în 
temeiul articolului 8 alineatul (1) sau la 
data stabilită în actul delegat adoptat în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3), 
statul membru prezintă Comisiei un raport 
interimar privind punerea în aplicare a 
contribuției financiare, inclusiv în ceea ce 
privește finanțarea, calendarul și tipul de 
acțiuni deja desfășurate, precum și în ceea 
ce privește rata de reintegrare într-un loc de 
muncă sau în noi activități realizată la 12 
luni de la data cererii.

Cel târziu la 15 luni de la data cererii în 
temeiul articolului 8 alineatul (1) sau la 
data stabilită în actul delegat adoptat în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3), 
statul membru prezintă Comisiei un raport 
interimar privind punerea în aplicare a 
contribuției financiare, inclusiv în ceea ce 
privește finanțarea, calendarul și tipul de 
acțiuni deja desfășurate, precum și în ceea 
ce privește rata de reintegrare într-un loc de 
muncă, făcându-se referire în mod special 
la dimensiunea de gen, sau în noi activități 
realizată la 12 luni de la data cererii.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o descriere a acțiunilor întreprinse și 
planificate de autoritățile naționale, 
regionale sau locale, fonduri ale Uniunii, 
parteneri sociali și întreprinderi, inclusiv o 
estimare modului în care acestea contribuie 
la reintegrarea lucrătorilor în muncă sau în 
noi activități.

(b) o descriere a acțiunilor întreprinse și 
planificate de autoritățile naționale, 
regionale sau locale, fonduri ale Uniunii, 
parteneri sociali și întreprinderi, inclusiv o 
estimare modului în care acestea contribuie 
la reintegrarea lucrătorilor în muncă sau în 
noi activități și la aplicarea principiul 
egalității de tratament dintre bărbați și 
femei.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Ori de câte ori este posibil, datele 
sunt separate (defalcate) în funcție de sex.
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la data de 1 august a fiecărui al 
doilea an și pentru prima dată în 2015, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport cantitativ și 
calitativ privind activitățile desfășurate în 
temeiul prezentului regulament și al 
Regulamentului 1927/2006 în cursul celor 
doi ani precedenți. Raportul se axează în 
principal pe rezultatele obținute de către 
FEG și conține, în special, informații cu 
privire la cererile prezentate, deciziile 
adoptate și acțiunile finanțate, inclusiv
complementaritatea acestora cu acțiunile 
finanțate de alte fonduri ale Uniunii, în 
special Fondul social european (FSE) și 
Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală (FEADR), și lichidarea 
contribuțiilor financiare furnizate. De 
asemenea, raportul ar trebui să cuprindă 
informații privind cererile care au fost 
respinse sau reduse ca volum de finanțare 
din cauza lipsei unor alocări suficiente sau 
din motive de inadmisibilitate.

(1) Până la data de 1 august a fiecărui al 
doilea an și pentru prima dată în 2015, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport cantitativ și 
calitativ privind activitățile desfășurate în 
temeiul prezentului regulament și al 
Regulamentului 1927/2006 în cursul celor 
doi ani precedenți. Raportul se axează în 
principal pe rezultatele obținute de către 
FEG și conține, în special, informații cu 
privire la cererile prezentate, deciziile 
adoptate și acțiunile finanțate, precum și 
informații privind activitățile care vizează 
obiectivul egalității dintre bărbați și femei,
informații și statistici privind rata de 
reintegrare a lucrătorilor, făcându-se 
referire în mod special la categoriile mai 
vulnerabile, cum ar fi femeile și 
persoanele în vârstă, și lichidarea 
contribuțiilor financiare furnizate. În 
acest context, raportul include o evaluare 
a complementarității acestor acțiuni și 
activități cu acțiunile finanțate de alte 
fonduri ale Uniunii, în special Fondul 
social european (FSE) și Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).
De asemenea, raportul cuprinde informații 
privind cererile care au fost respinse sau 
reduse ca volum de finanțare din cauza 
lipsei unor alocări suficiente sau din 
motive de inadmisibilitate. Ori de câte ori 
este posibil, toate datele din raport sunt 
separate (defalcate) în funcție de sex.
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) până la 31 decembrie 2022, o evaluare 
ex post cu asistența unor experți externi, în 
vederea măsurării impactului FEG și a
valorii sale adăugate.

(b) până la 31 decembrie 2022, o evaluare 
ex post cu asistența unor experți externi, 
inclusiv experți în domeniul egalității de 
gen, în vederea măsurării impactului FEG 
și a valorii sale adăugate.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) verifică dacă au fost instituite 
modalități de gestionare și de control și 
dacă acestea sunt aplicate, astfel încât să se 
asigure o utilizare eficientă și corectă a 
fondurilor Uniunii, în conformitate cu 
principiile bunei gestiuni financiare;

(a) verifică dacă au fost instituite 
modalități de gestionare și de control și 
dacă acestea sunt aplicate, astfel încât să se 
asigure o utilizare eficientă și corectă a 
fondurilor Uniunii, în conformitate cu 
principiile bunei gestiuni financiare și ale 
egalității de tratament dintre bărbați și 
femei;

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cursul gestiunii și al controlului 
financiar, statele membre se asigură că 
organismele de monitorizare includ 
experți în domeniul egalității de gen.
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