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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 
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. 

                                               
1 JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
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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 
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 
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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 
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.
_______________
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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 
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 

(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 
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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.

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)

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 
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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

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 

(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 
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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.

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.

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-

(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 
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o nouă situație de piață ca urmare a unor 
acorduri comerciale, ar trebui să fie 
considerați lucrători concediați în sensul 
prezentului regulament.

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 
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

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 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

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.
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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

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
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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
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 de până 
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.
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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 
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.

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 
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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.

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
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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

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
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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 
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

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 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.

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 

eliminat
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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

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 
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.

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 

(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 
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legislația națională sau actele 
administrative, sau de la data specificată 
de către Comisie în actul delegat adoptat 
în conformitate cu articolul 4 alineatul 
(3).

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 
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),

(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 
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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

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)
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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, 
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 

(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 
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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.

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.

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 

(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;
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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

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.
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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

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
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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, 
media și publicului larg. Acestea subliniază 
rolul Uniunii și asigură vizibilitatea 
contribuției din partea FEG.

(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, 
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 
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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 
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 65 % din totalul 
costurilor estimate menționate la articolul 8 
alineatul (2) litera (e).

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 

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).
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eligibile pentru o contribuție de la data 
stabilită în actul delegat adoptat în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (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 
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
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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

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
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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.

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

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 
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 
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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 
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.
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Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo 
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