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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 
și să ofere sprijin pentru reinserția lor 
profesională rapidă. Acest obiectiv inițial 
al FEG rămâne valabil.

(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 
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
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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 
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 
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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 
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 

(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 
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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).

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 
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 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 
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.
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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.

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;
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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 
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 
contribuția financiară primită. 
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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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