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Alteração 1
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a União Europeia se 
dotou dos instrumentos legislativos e 
orçamentais adequados para prestar um 
apoio complementar aos trabalhadores 
atingidos pelos efeitos de mudanças 
estruturais importantes nos padrões do 
comércio mundial e para os auxiliar a 
reinserir-se no mercado de trabalho,

A. Considerando que a União Europeia 
estabeleceu instrumentos legislativos e 
orçamentais para prestar apoio adicional 
aos trabalhadores despedidos devido a
mudanças estruturais importantes nos 
padrões do comércio mundial e para os 
auxiliar a reinserir-se no mercado de 
trabalho,

Or. en

Alteração 2
Rolandas Paksas

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Recorda o empenhamento das 
Instituições em garantir a boa e expedita 
tramitação dos procedimentos de adopção 
das decisões relativas à mobilização do 
FEG, com vista à prestação de um apoio 
individualizado, pontual e temporário a 
trabalhadores despedidos devido aos 
efeitos da globalização e da crise 
económico-financeira; destaca o papel que 
o FEG pode desempenhar na reintegração 
dos trabalhadores despedidos no mercado 
de trabalho;

2. Recorda o empenhamento das 
Instituições em garantir a boa e expedita 
tramitação dos procedimentos de adopção 
das decisões relativas à mobilização do 
FEG, com vista à prestação de um apoio 
individualizado, pontual e temporário a 
trabalhadores despedidos devido aos 
efeitos da globalização e da crise 
económico-financeira; destaca o papel que 
o FEG pode desempenhar na reintegração 
dos trabalhadores despedidos no mercado 
de trabalho, em particular dos 
trabalhadores mais vulneráveis e menos 
qualificados;

Or. lt
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Alteração 3
Rolandas Paksas

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Frisa que, nos termos do disposto no 
artigo 6.º do Regulamento FEG, cumpre 
assegurar que o FEG apoie a reinserção 
individual, na vida activa, dos 
trabalhadores despedidos; salienta, por 
outro lado, que as medidas financiadas 
pelo FEG deverão visar a criação de 
empregos sustentáveis; reitera que a 
assistência do FEG não deve substituir as 
acções que são da responsabilidade das 
empresas, por força da legislação nacional 
ou de acordos colectivos, nem as medidas 
de reestruturação de empresas ou de 
sectores;

3. Frisa que, nos termos do disposto no 
artigo 6.º do Regulamento FEG, cumpre 
assegurar que o FEG apoie a reinserção 
individual, na vida activa, dos 
trabalhadores despedidos; Salienta, por 
outro lado, que a assistência do FEG
apenas pode co-financiar medidas activas 
do mercado de trabalho que visem o 
emprego a longo prazo; reitera que a 
assistência do FEG não deve substituir as 
acções que são da responsabilidade das 
empresas, por força da legislação nacional 
ou de acordos colectivos, nem as medidas 
de reestruturação de empresas ou de 
sectores;

Or. lt

Alteração 4
Rolandas Paksas

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Observa que a informação prestada 
sobre o "pacote" coordenado de serviços 
personalizados a financiar pelo FEG inclui 
informação sobre a complementaridade 
com acções financiadas a título dos Fundos 
Estruturais; reitera o seu apelo à Comissão 
para que apresente igualmente uma 
avaliação comparativa destes dados nos 
seus relatórios anuais;

4. Observa que a informação prestada 
sobre o "pacote" coordenado de serviços 
personalizados a financiar pelo FEG inclui 
informação sobre a compatibilidade e a 
complementaridade com acções 
financiadas a título dos Fundos Estruturais; 
reitera o seu apelo à Comissão para que 
apresente igualmente uma avaliação 
comparativa destes dados nos seus 
relatórios anuais;

Or. lt
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Alteração 5
Rolandas Paksas

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Congratula-se com o facto de, na 
sequência dos reiterados pedidos do 
Parlamento, o orçamento de 2011 conter 
pela primeira vez dotações para 
pagamentos no montante de 47 608 950 
EUR na rubrica orçamental do FEG (04 05 
01); lembra que o FEG é criado como um 
instrumento específico separado, com os 
seus próprios objectivos e prazos, pelo que 
merece uma dotação específica, com vista 
a evitar transferências de outras rubricas 
orçamentais, como aconteceu no passado, 
que poderiam ser prejudiciais para o 
cumprimento dos objectivos das diferentes 
políticas;

5. Congratula-se com o facto de, na 
sequência dos reiterados pedidos do 
Parlamento, o orçamento de 2011 conter 
pela primeira vez dotações para 
pagamentos no montante de 47 608 950 
EUR na rubrica orçamental do FEG (04 05 
01); lembra que o FEG é criado como um 
instrumento específico separado, com os 
seus próprios objectivos e prazos, pelo que 
merece uma dotação específica, com vista 
a evitar transferências de outras rubricas 
orçamentais, como aconteceu no passado, 
que poderiam ser prejudiciais para o 
cumprimento dos objectivos das diferentes 
políticas; sublinha que a mobilização do 
FEG em dotações para autorizações não 
deverá afectar o financiamento do Fundo 
Social Europeu;

Or. lt

Alteração 6
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Congratula-se com o reforço previsto da 
rubrica orçamental do FEG (04 05 01)  
com 50.000.000 € através do orçamento 
rectificativo n.º 2/2011, que será utilizado 
para cobrir o montante necessário para a 
presente candidatura;

6. Nota o reforço previsto da rubrica 
orçamental do FEG (04 05 01)  com 
50.000.000 € através do orçamento 
rectificativo n.º 2/2011, que será utilizado 
para cobrir o montante necessário para a 
presente candidatura;
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Alteração 7
Rolandas Paksas

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Salienta que os Estados-Membros 
devem estabelecer os mecanismos 
necessários para evitar o duplo 
financiamento por instrumentos 
financeiros da UE, em conformidade com 
o n.º 5 do artigo 6.º do Regulamento (CE) 
n.º 1927/2006;

Or. lt


