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

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Uniunea Europeană a instituit 
instrumentele legislative și bugetare 
necesare pentru a oferi un sprijin 
suplimentar lucrătorilor afectați de 
schimbările majore intervenite în structura 
comerțului mondial și pentru a le acorda 
asistență în procesul de reintegrare pe piața 
forței de muncă;

A. întrucât Uniunea Europeană a instituit 
instrumente legislative și bugetare pentru a 
oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor 
concediați datorită schimbărilor majore 
intervenite în structura comerțului mondial 
și pentru a le acorda asistență în procesul 
de reintegrare pe piața forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 2
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reamintește angajamentul instituțiilor de 
a asigura o derulare rapidă și fără probleme 
a procedurii de adoptare a deciziilor de 
mobilizare a FEG, oferind un sprijin 
individual punctual, limitat în timp, având 
ca obiectiv ajutarea lucrătorilor concediați 
ca urmare a globalizării și a crizei 
financiare și economice; subliniază rolul pe 
care FEG îl poate juca în reintegrarea pe 
piața muncii a lucrătorilor concediați;

2. reamintește angajamentul instituțiilor de 
a asigura o derulare rapidă și fără probleme 
a procedurii de adoptare a deciziilor de 
mobilizare a FEG, oferind un sprijin 
individual punctual, limitat în timp, având 
ca obiectiv ajutarea lucrătorilor concediați 
ca urmare a globalizării și a crizei 
financiare și economice; subliniază rolul pe 
care FEG îl poate juca în reintegrarea pe 
piața muncii a lucrătorilor concediați, în 
special a lucrătorilor celor mai vulnerabili 
și celor mai puțin calificați;

Or. lt
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Amendamentul 3
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 6 din Regulamentul FEG, ar trebui 
să se garanteze sprijinirea prin FEG a 
reintegrării în muncă a fiecărui lucrător 
concediat; subliniază în continuare că 
măsurile finanțate prin FEG ar trebui să 
conducă la ocuparea pe termen lung a 
forței de muncă; reiterează faptul că 
asistența din partea FEG nu trebuie să 
înlocuiască acțiunile care țin de 
responsabilitatea întreprinderilor în temeiul 
legislației naționale sau al contractelor 
colective de muncă și nici măsurile de 
restructurare a întreprinderilor sau a 
sectoarelor;

3. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 6 din Regulamentul FEG, ar trebui 
să se garanteze sprijinirea prin FEG a 
reintegrării în muncă a fiecărui lucrător 
concediat; subliniază în continuare că 
asistența din partea FEG nu poate 
cofinanța decât măsuri active pe piața 
forței de muncă care conduc la ocuparea 
pe termen lung a forței de muncă; 
reiterează faptul că asistența din partea 
FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile 
care țin de responsabilitatea 
întreprinderilor în temeiul legislației
naționale sau al contractelor colective de 
muncă și nici măsurile de restructurare a 
întreprinderilor sau a sectoarelor;

Or. lt

Amendamentul 4
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată că informațiile prezentate cu 
privire la pachetul coordonat de servicii 
personalizate ce urmează să fie finanțate de
FEG includ informații privind 
complementaritatea acestora cu acțiunile 
finanțate prin fondurile structurale; își 
reiterează apelul adresat Comisiei privind 
prezentarea unei evaluări comparative a 
acestor date și în cadrul rapoartelor sale 
anuale;

4. constată că informațiile prezentate cu 
privire la pachetul coordonat de servicii 
personalizate ce urmează să fie finanțate de 
FEG includ informații privind 
compatibilitatea și complementaritatea 
acestora cu acțiunile finanțate prin 
fondurile structurale; își reiterează apelul 
adresat Comisiei privind prezentarea unei 
evaluări comparative a acestor date și în 
cadrul rapoartelor sale anuale;
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Amendamentul 5
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută faptul că, în urma unor solicitări 
repetate ale Parlamentului, bugetul 2011 
include, pentru prima dată, credite de plată 
în valoare de 47 608 950 EUR la linia 
bugetară aferentă FEG – 04 05 01; 
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 împiedica realizarea 
diverselor obiective de politică;

5. salută faptul că, în urma unor solicitări 
repetate ale Parlamentului, bugetul 2011 
include, pentru prima dată, credite de plată 
în valoare de 47 608 950 EUR la linia 
bugetară aferentă FEG – 04 05 01; 
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 împiedica realizarea 
diverselor obiective de politică; subliniază 
că mobilizarea FEG în credite de 
angajament nu ar trebui să pună în 
pericol finanțarea Fondului social 
european;

Or. lt

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută consolidarea preconizată a liniei 
bugetare 04 05 01 aferente FEG cu 
50 000 000 EUR prin intermediul 
bugetului rectificativ nr. 2/2011, care va 
servi la acoperirea sumei necesare pentru 
prezenta cerere;

6. ia act de consolidarea preconizată a 
liniei bugetare 04 05 01 aferente FEG cu 
50 000 000 EUR prin intermediul 
bugetului rectificativ nr. 2/2011, care va 
servi la acoperirea sumei necesare pentru 
prezenta cerere;
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Amendamentul 7
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că statele membre trebuie 
să instituie mecanismele necesare pentru 
a evita dubla finanțare din partea 
instrumentelor financiare ale UE, în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (5) 
din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006;

Or. lt


