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Amendamentul 1
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Considerentul A (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

(A) întrucât FEG nu ar trebui să 
împiedice statele membre să pună în 
aplicare politicile structurale pentru a 
facilita transformarea economiei proprii 
şi a pieţei muncii şi nici să împiedice 
întreprinderile să îşi adapteze produsele, 
procesele de producţie şi politicile de 
personal la necesităţile unei economii 
sustenabile; întrucât FEG ar trebui, 
dimpotrivă, să fie un stimulent şi să 
contribuie la realizarea acestui lucru;

Or. en

Amendamentul 2
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa

Proiect de aviz
Considerentul B (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

(A) întrucât Fondul european de ajustare 
la globalizare (FEG) nu impune statelor 
membre să ia măsuri active privind piaţa 
muncii, care trebuie puse în aplicare în 
cadrul unei cereri de finanţare, ci să 
elaboreze un ansamblu coordonat de 
servicii personalizate în vederea 
reintegrării lucrătorilor pe piaţa muncii în 
conformitate cu Regulamentul privind 
FEG[1] care garantează pe deplin statelor 
membre flexibilitatea în ceea ce priveşte 
adaptarea măsurilor destinate lucrătorilor 
concediaţi în funcţie de nevoile locale şi 
individuale ale fiecărei cereri;     
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([1] Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 20 decembrie 2009 privind crearea 
Fondului european de ajustare la 
globalizare, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 18 iunie 2009.) 

Or. en

Amendamentul 3
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reaminteşte că politicile sociale şi de 
ocupare a forţei de muncă intră în sfera 
competenţelor naţionale coordonate prin 
metoda deschisă de coordonare şi 
utilizează toate sinergiile posibile pentru a 
asigura o dezvoltare pozitivă a Uniunii în 
faţa globalizării şi a face faţă provocării 
reprezentate de integrarea socială şi 
profesională în statele membre; 
reaminteşte, de asemenea, că Fondul 
european de ajustare la globalizare (FEG) 
este un instrument instituit pentru a susţine 
acest obiectiv şi pentru a oferi asistenţă 
lucrătorilor în caz de concedieri în masă;

1. reaminteşte că politicile sociale şi de 
ocupare a forţei de muncă intră în sfera 
competenţelor naţionale coordonate prin 
metoda deschisă de coordonare şi 
utilizează toate sinergiile posibile pentru a 
asigura o dezvoltare pozitivă a Uniunii în 
faţa globalizării şi a face faţă provocării 
reprezentate de integrarea socială şi 
profesională în statele membre; regretă 
dezechilibrul existent între politicile 
sociale şi alte politici mai integrate cu 
obiective concurenţiale şi solicită, prin 
urmare, consolidarea instrumentelor 
politicilor sociale; reaminteşte, de 
asemenea, că Fondul european de ajustare 
la globalizare (FEG) este un instrument 
instituit pentru a susţine acest obiectiv şi 
pentru a oferi asistenţă lucrătorilor în caz 
de concedieri în masă;

Or. fr

Amendamentul 4
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 1 
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. reaminteşte că politicile sociale şi de 
ocupare a forţei de muncă intră în sfera 
competenţelor naţionale coordonate prin 
metoda deschisă de coordonare şi 
utilizează toate sinergiile posibile pentru a 
asigura o dezvoltare pozitivă a Uniunii în 
faţa globalizării şi a face faţă provocării 
reprezentate de integrarea socială şi 
profesională în statele membre; 
reaminteşte, de asemenea, că Fondul 
european de ajustare la globalizare (FEG) 
este un instrument instituit pentru a susţine 
acest obiectiv şi pentru a oferi asistenţă 
lucrătorilor în caz de concedieri în masă;

1. reaminteşte că politicile sociale şi de 
ocupare a forţei de muncă intră în sfera 
competenţelor naţionale coordonate prin 
metoda deschisă de coordonare şi 
utilizează toate sinergiile posibile pentru a 
asigura o dezvoltare pozitivă a Uniunii în 
faţa globalizării şi a face faţă provocării 
reprezentate de integrarea socială şi 
profesională în şi între statele membre; 
reaminteşte, de asemenea, că Fondul 
european de ajustare la globalizare (FEG) 
este un instrument instituit pentru a susţine 
acest obiectiv şi pentru a oferi asistenţă 
lucrătorilor în caz de concedieri în masă;

Or. nl

Amendamentul 5
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită alocarea de credite şi plăţi la 
linia bugetară aferentă FEG, măcar 
începând cu următorul cadru financiar 
pentru a simplifica utilizarea FEG, pentru 
a reduce termenele de procesare a 
dosarelor cu scopul creşterii eficacităţii 
fondului pentru lucrătorii concediaţi şi 
standardizării procedurilor;

2. invită Comisia Europeană să propună 
modificări ale Regulamentului privind 
FEG pentru a accelera procedura de 
depunere a cererilor pe cât posibil în cel 
mai scurt timp, depunând eforturi pentru 
îndeplinirea obiectivului de punere la 
dispoziţie a fondurilor în termen de 6 luni 
de la concediere, şi analizând, printre 
altele, posibilităţile de iniţiere a procedurii 
de depunere a cererii din momentul 
anunţării deciziei de concediere şi nu 
când aceasta este efectivă, simplificând, 
pe cât posibil, procesul decizional în 
cadrul Comisiei Europene, precum şi să 
standardizeze procedurile; în plus, invită 
Comisia Europeană să propună idei 
pentru următorul cadru financiar pentru 
a îndeplini, pe de o parte, obiectivele de 
cooperare cu statele membre în vederea 
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facilitării unor schimbări fundamentate 
orientate spre viitor către o economie şi o 
piaţă a muncii sustenabile şi, pe de altă 
parte, pentru a facilita o asistenţă rapidă 
şi flexibilă pentru lucrătorii concediaţi din 
cauza şocurilor neprevăzute cu care se 
confruntă economia;

Or. en

Amendamentul 6
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită alocarea de credite şi plăţi la 
linia bugetară aferentă FEG, măcar 
începând cu următorul cadru financiar 
pentru a simplifica utilizarea FEG, pentru a 
reduce termenele de procesare a dosarelor 
cu scopul creşterii eficacităţii fondului 
pentru lucrătorii concediaţi şi standardizării 
procedurilor;

2. solicită alocarea de credite şi plăţi la 
linia bugetară aferentă FEG, măcar 
începând cu următorul cadru financiar 
pentru a simplifica utilizarea FEG, pentru a 
reduce termenele de procesare a dosarelor 
cu scopul creşterii eficacităţii fondului 
pentru lucrătorii concediaţi şi standardizării 
procedurilor; subliniază necesitatea de a 
reduce cota naţională de cofinanţare, 
având în vedere dificultăţile cu care se 
confruntă diverse state membre, crescând 
în acelaşi timp finanţarea comunitară 
destinată FEG la 90%  din costul 
măsurilor care urmează să fie sprijinite;  

Or. pt

Amendamentul 7
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită alocarea de credite şi plăţi la 
linia bugetară aferentă FEG, măcar 
începând cu următorul cadru financiar 

2. solicită alocarea de credite şi plăţi la 
linia bugetară aferentă FEG pentru a 
simplifica utilizarea FEG, pentru a reduce 
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pentru a simplifica utilizarea FEG, pentru 
a reduce termenele de procesare a 
dosarelor cu scopul creşterii eficacităţii 
fondului pentru lucrătorii concediaţi şi 
standardizării procedurilor;

termenele de procesare a dosarelor cu 
scopul creşterii eficacităţii fondului pentru 
lucrătorii concediaţi şi standardizării 
procedurilor;

Or. de

Amendamentul 8
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită alocarea de credite şi plăţi la 
linia bugetară aferentă FEG, măcar 
începând cu următorul cadru financiar 
pentru a simplifica utilizarea FEG, pentru a 
reduce termenele de procesare a dosarelor 
cu scopul creşterii eficacităţii fondului 
pentru lucrătorii concediaţi şi standardizării 
procedurilor;

2. Având în vedere situaţia economică 
actuală, solicită alocarea de credite şi plăţi  
la linia bugetară aferentă FEG, măcar 
începând cu următorul cadru financiar 
pentru a simplifica utilizarea FEG, pentru a 
reduce termenele de procesare a dosarelor 
cu scopul creşterii eficacităţii fondului 
pentru lucrătorii concediaţi şi standardizării 
procedurilor;

Or. nl

Amendamentul 9
Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Proinsias De Rossa

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reaminteşte statelor membre 
importanţa adoptării de măsuri imediate 
de intervenţie pe piaţa muncii, în paralel 
cu aplicarea acestora la FEG;

Or. en
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Amendamentul 10
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. invită Comisia Europeană să modifice 
perioada maximă de aplicare de la 24 de 
luni de la data punerii în aplicare la 36 de 
luni de la data aprobării, în scopul de a 
facilita implementarea integrală a 
fondurilor acordate şi pentru a oferi 
lucrătorilor concediaţi posibilitatea de a-şi 
finaliza procesul de reintegrare;

Or. en

Amendamentul 11
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Marian Harkin, Marije Cornelissen, 
Proinsias De Rossa

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită statelor membre să implice 
partenerii sociali încă de la începutul 
pregătirii cererilor;

3. reaminteşte statelor membre că au 
obligaţia, pe de o parte, să implice 
partenerii sociali încă de la începutul 
pregătirii cererilor, în conformitate cu 
articolul 5 din Regulamentul privind FEG 
şi, pe de altă parte, să respecte articolul 9 
din prezentul regulament prin care se 
solicită statelor membre să furnizeze 
informaţii, să facă publice acţiunile 
finanţate şi să transmită, de asemenea, 
aceste informaţii lucrătorilor în cauză, 
autorităţilor locale şi regionale şi 
partenerilor sociali, precum şi să 
standardizeze procedurile;

Or. en
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Amendamentul 12
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită statelor membre să implice 
partenerii sociali încă de la începutul 
pregătirii cererilor;

3. solicită statelor membre să implice 
partenerii sociali încă de la începutul 
pregătirii cererilor şi să se asigure de 
implicarea comitetelor de întreprindere 
înainte de începerea programului pentru 
a garanta faptul că partenerii sociali 
participă cu adevărat la elaborarea unor 
planuri de reconversie care răspund 
nevoilor angajaţilor şi nu celor ale 
întreprinderilor;

Or. fr

Amendamentul 13
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită statelor membre să implice 
partenerii sociali încă de la începutul 
pregătirii cererilor;

3. solicită statelor membre să implice 
partenerii sociali şi să promoveze dialogul 
cu partenerii sociali şi cu antreprenorii
încă de la începutul pregătirii cererilor;

Or. en

Amendamentul 14
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Marian Harkin, Marije Cornelissen, 
Proinsias De Rossa

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. salută Concluziile Consiliului privind 
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noile competenţe pentru noi locuri de 
muncă şi subliniază că FEG oferă statelor 
membre finanţare suplimentară pentru 
formarea profesională a lucrătorilor 
concediaţi în vederea unor locuri de 
muncă de viitor şi a unei mobilităţi 
ridicate;

Or. en

Amendamentul 15
Frédéric Daerden

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. îndeamnă Comisia să pună în aplicare 
în mod corect Directiva 2002/14/CE 
privind informarea şi consultarea 
lucrătorilor şi Directiva 94/45/CE privind 
instituirea unui comitet European de 
întreprindere, pentru a oferi partenerilor 
sociali toate instrumentele necesare 
analizei planului de concediere sau de 
restructurare propus înainte de anunţarea 
acestuia, permiţându-le, astfel, să îşi joace 
pe deplin rolul de a pregăti aplicarea 
planului;

Or. fr

Amendamentul 16
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. invită Comisia Europeană să adauge o 
obligaţie pentru statele membre de a 
sprijini participarea asociaţiilor de 
lucrători în etapa de punere în aplicare a 
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Regulamentului privind FEG; invită 
Comisia Europeană să organizeze 
schimbul de experienţă şi de bune practici 
în ceea ce priveşte participarea 
lucrătorilor la punerea în aplicare a FEG, 
astfel încât lucrătorii care se confruntă cu 
această situaţie în prezent şi în viitor să 
beneficieze de expertiza dobândită 
anterior; 

Or. en

Amendamentul 17
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 3d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. solicită Comisiei să prezinte prompt o 
propunere astfel încât întreprinderile care 
desfiinţează locuri de muncă şi care au 
înregistrat câştiguri în exerciţiile 
anterioare să aibă obligaţia de a participa 
în mod adecvat la costurile sociale 
rezultate în urma delocalizării 
întreprinderilor, precum şi a 
disponibilizărilor, şi care să garanteze 
refinanţarea FEG;

Or. de

Amendamentul 18
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 3e (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3e. solicită Comisiei să înlocuiască FEG 
pe termen mediu cu un fond pentru 
restructurare, finanţat printr-un impozit 
de delocalizare perceput la nivelul întregii 
UE şi prin intermediul căruia 
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întreprinderile să participe în mod adecvat 
la crearea de noi locuri de muncă 
durabile;

Or. de

Amendamentul 19
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 3f (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3f. solicită Comisiei să introducă criterii 
de acordare a asistenţei FEG în principal 
pe baza unor măsuri de restructurare 
menite să menţină locurile de muncă şi să 
creeze altele noi, precum şi pe baza unei 
dezvoltării durabile din punct de vedere 
ecologic şi echilibrate din punct de vedere 
social în regiunile afectate;

Or. de

Amendamentul 20
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 3g (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3g. solicită Comisiei să extindă criteriile 
de utilizare a FEG în condiţiile 
menţionate mai sus la delocalizările din 
interiorul UE şi să simplifice în mod 
semnificativ procedura de depunere a 
cererilor;

Or. de
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Amendamentul 21
Frédéric Daerden

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre să instituie o 
structură de comunicare şi de administrare 
a FEG la nivel naţional, în consultare cu 
toate părţile implicate, şi să facă schimb de 
bune practici la nivel european, ceea ce va 
permite o intervenţie rapidă şi eficace a 
FEG în caz de concedieri în masă;

4. solicită statelor membre să instituie o 
structură de comunicare şi de administrare 
a FEG la nivel naţional, în consultare cu 
toate părţile implicate, în special cu 
partenerii sociali, şi să facă schimb de 
bune practici la nivel european, ceea ce va 
permite o intervenţie rapidă şi eficace a 
FEG în caz de concedieri în masă;

Or. fr

Amendamentul 22
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre să instituie o 
structură de comunicare şi de administrare 
a FEG la nivel naţional, în consultare cu 
toate părţile implicate, şi să facă schimb de 
bune practici la nivel european, ceea ce va 
permite o intervenţie rapidă şi eficace a 
FEG în caz de concedieri în masă;

4. solicită statelor membre să instituie o 
structură de comunicare şi de administrare 
a FEG la nivel naţional, în consultare cu 
toate părţile implicate, şi să facă schimb de 
bune practici la nivel european, ceea ce va 
permite o intervenţie rapidă şi eficace a 
FEG în caz de pericol de concedieri în 
masă;

Or. nl

Amendamentul 23
Elisabeth Morin-Chartier, Marije Cornelissen, Joe Higgins,
Proinsias De Rossa

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să prezinte o 
propunere cu privire la modul în care ar 
trebui modificat Regulamentul privind 
FEG pentru a permite includerea tuturor 
lucrătorilor disponibilizaţi în urma 
aceluiaşi eveniment, în funcţie de sectoare 
şi regiuni;  

Or. en

Amendamentul 24
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. invită Comisia Europeană să 
analizeze soluţiile posibile pentru a pune 
capăt segregării între lucrătorii concediaţi 
care sunt eligibili pentru aplicarea 
măsurilor prevăzute de FEG şi alţi 
lucrători concediaţi din aceeaşi zonă;

Or. en

Amendamentul 25
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. face apel la statele membre să adopte o 
abordare individualizată a ajutorului pentru 
lucrătorii concediaţi, în special în caz de 
concedieri în masă, pentru a îmbunătăţi 
şansele lucrătorilor pe o piaţă a muncii 
aflată în profundă restructurare; recomandă 
statelor membre să intensifice în acest scop 
schimburile de bune practici, profitând în 

6. face apel la statele membre să adopte o 
abordare individualizată a ajutorului pentru 
lucrătorii concediaţi, în special în caz de 
concedieri în masă, pentru a îmbunătăţi 
şansele lucrătorilor pe o piaţă a muncii 
aflată în profundă restructurare; invită 
statele membre şi autorităţile locale să 
facă tot posibilul pentru revitalizarea 
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special de programul Progress; locurilor care au avut de suferit ca 
urmare a delocalizării cu scopul de a 
menţine activitatea economică în acea 
zonă, ţinând seama de faptul că FEG este 
orientat exclusiv către angajaţi;
recomandă statelor membre să intensifice 
în acest scop schimburile de bune practici, 
profitând în special de programul Progress;

Or. fr

Amendamentul 26
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. face apel la statele membre să adopte o 
abordare individualizată a ajutorului pentru 
lucrătorii concediaţi, în special în caz de 
concedieri în masă, pentru a îmbunătăţi 
şansele lucrătorilor pe o piaţă a muncii 
aflată în profundă restructurare; recomandă 
statelor membre să intensifice în acest scop 
schimburile de bune practici, profitând în 
special de programul Progress;

6. face apel la statele membre să adopte o 
abordare individualizată a ajutorului pentru 
lucrătorii concediaţi, în special în caz de 
concedieri în masă, pentru a îmbunătăţi 
şansele lucrătorilor pe o piaţă a muncii 
aflată în profundă restructurare, şi să 
vegheze ca reglementările naţionale de 
punere în aplicare să nu conducă la o 
aplicare mai restrictivă a fondului; 
recomandă statelor membre să intensifice 
în acest scop schimburile de bune practici, 
profitând în special de programul Progress;

Or. en

Amendamentul 27
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. face apel la statele membre să adopte o 
abordare individualizată a ajutorului pentru 
lucrătorii concediaţi, în special în caz de 
concedieri în masă, pentru a îmbunătăţi 

6. face apel la statele membre să adopte o 
abordare individualizată a ajutorului pentru 
lucrătorii concediaţi, în special în caz de 
concedieri în masă, pentru a îmbunătăţi 
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şansele lucrătorilor pe o piaţă a muncii 
aflată în profundă restructurare; recomandă 
statelor membre să intensifice în acest scop 
schimburile de bune practici, profitând în 
special de programul Progress;

şansele lucrătorilor pe o piaţă a muncii 
aflată în profundă restructurare; în acest 
scop, recomandă statelor membre să 
intensifice în acest scop schimburile de 
bune practici, profitând în special de 
programul Progress şi mai ales de noul 
instrument de microfinanţare;

Or. fr

Amendamentul 28
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa,

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. face apel la statele membre să adopte o 
abordare individualizată a ajutorului pentru 
lucrătorii concediaţi, în special în caz de 
concedieri în masă, pentru a îmbunătăţi 
şansele lucrătorilor pe o piaţă a muncii 
aflată în profundă restructurare; recomandă 
statelor membre să intensifice în acest scop 
schimburile de bune practici, profitând în 
special de programul Progress;

6. face apel la statele membre beneficiare 
ale FEG să fie foarte eficiente şi să adopte 
o abordare individualizată a ajutorului 
pentru lucrătorii concediaţi, în special în 
caz de concedieri în masă, pentru a 
îmbunătăţi şansele lucrătorilor pe o piaţă a 
muncii aflată în profundă restructurare; 
recomandă statelor membre să intensifice 
în acest scop schimburile de bune practici, 
profitând în special de programul Progress;

Or. en

Amendamentul 29
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. face apel la statele membre să adopte o 
abordare individualizată a ajutorului pentru 
lucrătorii concediaţi, în special în caz de 
concedieri în masă, pentru a îmbunătăţi 
şansele lucrătorilor pe o piaţă a muncii 
aflată în profundă restructurare; recomandă

6. face apel la statele membre să adopte o 
abordare individualizată a ajutorului pentru 
lucrătorii concediaţi şi să promoveze 
perfecţionarea şi reconversia 
profesională, în special în caz de 
concedieri în masă, pentru a îmbunătăţi 
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statelor membre să intensifice în acest scop 
schimburile de bune practici, profitând în 
special de programul Progress;

şansele lucrătorilor pe o piaţă a muncii 
aflată în profundă restructurare; recomandă 
statelor membre să intensifice în acest scop 
schimburile de bune practici, profitând în 
special de programul Progress;

Or. nl

Amendamentul 30
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. face apel la statele membre să adopte o 
abordare individualizată a ajutorului pentru 
lucrătorii concediaţi, în special în caz de 
concedieri în masă, pentru a îmbunătăţi 
şansele lucrătorilor pe o piaţă a muncii 
aflată în profundă restructurare; recomandă 
statelor membre să intensifice în acest scop 
schimburile de bune practici, profitând în 
special de programul Progress;

6. face apel la statele membre să adopte o 
abordare individualizată şi socială a 
ajutorului pentru lucrătorii concediaţi, în 
special în caz de concedieri în masă, pentru 
a îmbunătăţi şansele lucrătorilor pe o piaţă 
a muncii aflată în profundă restructurare; 
recomandă statelor membre să intensifice 
în acest scop schimburile de bune practici, 
profitând în special de programul Progress;

Or. de

Amendamentul 31
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită statele membre să facă uz de FEG
pentru a pune în practică obiectivele 
europene, pentru a promova noi 
competenţe pentru noi locuri de muncă şi 
pentru a favoriza învăţarea de-a lungul 
vieţii, pentru a permite lucrătorilor să îşi 
dezvolte cariera personală şi să contribuie 
la îmbunătăţirea competitivităţii Uniunii în 
contextul globalizării;

7. invită statele membre să facă uz de FEG 
pentru a pune în practică obiectivele 
europene, pentru a promova noi 
competenţe pentru ecologizarea locurilor 
de muncă existente şi crearea de noi locuri 
de muncă verzi şi pentru a favoriza 
învăţarea de-a lungul vieţii, pentru a 
permite lucrătorilor să îşi dezvolte cariera 
personală şi să contribuie la îmbunătăţirea 
competitivităţii Uniunii în contextul 
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globalizării; îndeamnă statele membre să 
continue să stimuleze în special 
persoanele tinere, femeile până la 45 de 
ani, precum şi lucrătorii defavorizaţi sau 
mai în vârstă pentru a rămâne sau a se 
întoarce pe piaţa muncii; 

Or. en

Amendamentul 32
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită statele membre să facă uz de FEG 
pentru a pune în practică obiectivele 
europene, pentru a promova noi 
competenţe pentru noi locuri de muncă şi 
pentru a favoriza învăţarea de-a lungul 
vieţii, pentru a permite lucrătorilor să îşi 
dezvolte cariera personală şi să contribuie 
la îmbunătăţirea competitivităţii Uniunii în 
contextul globalizării;

7. invită statele membre să facă uz de FEG 
pentru a pune în practică obiectivele 
europene, pentru a promova noi 
competenţe pentru noi locuri de muncă 
într-un anumit sector de pe piaţa muncii 
şi pentru a favoriza învăţarea de-a lungul 
vieţii, pentru a permite lucrătorilor să îşi 
dezvolte cariera personală şi să contribuie 
la îmbunătăţirea competitivităţii Uniunii în 
contextul globalizării;

Or. fr

Amendamentul 33
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită statele membre să facă uz de FEG 
pentru a pune în practică obiectivele 
europene, pentru a promova noi 
competenţe pentru noi locuri de muncă şi 
pentru a favoriza învăţarea de-a lungul 
vieţii, pentru a permite lucrătorilor să îşi 
dezvolte cariera personală şi să contribuie 
la îmbunătăţirea competitivităţii Uniunii în 

7. invită statele membre să facă uz de FEG 
pentru a pune în practică obiectivele 
europene, pentru a promova noi 
competenţe, în special pentru noi locuri de 
muncă, durabile şi de viitor, şi pentru a 
favoriza învăţarea de-a lungul vieţii, pentru 
a permite lucrătorilor să îşi dezvolte cariera 
personală şi să contribuie la îmbunătăţirea 
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contextul globalizării; competitivităţii Uniunii în contextul 
globalizării;

Or. de

Amendamentul 34
Frédéric Daerden

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită statele membre să facă uz de FEG 
pentru a pune în practică obiectivele 
europene, pentru a promova noi 
competenţe pentru noi locuri de muncă şi 
pentru a favoriza învăţarea de-a lungul 
vieţii, pentru a permite lucrătorilor să îşi 
dezvolte cariera personală şi să contribuie 
la îmbunătăţirea competitivităţii Uniunii în 
contextul globalizării;

7. invită statele membre să facă uz de FEG 
pentru a pune în practică obiectivele 
europene, pentru a promova noi 
competenţe pentru noi locuri de muncă
stabile şi de calitate şi pentru a favoriza 
învăţarea de-a lungul vieţii, pentru a 
permite lucrătorilor să îşi dezvolte cariera 
personală şi să contribuie la îmbunătăţirea 
competitivităţii Uniunii în contextul 
globalizării;

Or. fr

Amendamentul 35
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită statele membre să facă uz de FEG 
pentru a pune în practică obiectivele 
europene, pentru a promova noi 
competenţe pentru noi locuri de muncă şi 
pentru a favoriza învăţarea de-a lungul 
vieţii, pentru a permite lucrătorilor să îşi 
dezvolte cariera personală şi să contribuie 
la îmbunătăţirea competitivităţii Uniunii în 
contextul globalizării;

7. invită statele membre să facă uz de FEG 
pentru a pune în practică obiectivele 
europene, pentru a promova noi 
competenţe pentru noi locuri de muncă 
bune şi pentru a favoriza învăţarea de-a 
lungul vieţii, pentru a permite lucrătorilor 
să îşi dezvolte cariera personală şi să 
contribuie la îmbunătăţirea competitivităţii 
Uniunii în contextul globalizării;

Or. de
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Amendamentul 36
Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Proinsias De Rossa

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită statele membre să facă uz de FEG 
pentru a pune în practică obiectivele 
europene, pentru a promova noi 
competenţe pentru noi locuri de muncă şi 
pentru a favoriza învăţarea de-a lungul 
vieţii, pentru a permite lucrătorilor să îşi 
dezvolte cariera personală şi să contribuie 
la îmbunătăţirea competitivităţii Uniunii în 
contextul globalizării;

7. invită statele membre să facă uz de FEG 
pentru a pune în practică obiectivele 
europene, pentru a promova noi 
competenţe pentru noi locuri de muncă şi 
spiritul antreprenorial şi pentru a favoriza 
învăţarea de-a lungul vieţii, pentru a 
permite lucrătorilor să îşi dezvolte cariera 
personală şi să contribuie la îmbunătăţirea 
competitivităţii Uniunii în contextul 
globalizării;

Or. en

Amendamentul 37
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită statele membre să utilizeze FEG 
pentru a crea sinergii între FEG, FES şi 
microfinanţare în vederea identificării 
măsurilor care se aplică cel mai bine la 
cazurile individuale;      

Or. de

Amendamentul 38
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. statele membre sunt încurajate să ia 
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măsuri în conformitate cu Regulamentul 
privind FEG care promovează mobilitatea 
lucrătorilor în cazul în care perspectivele 
de angajare în regiune nu sunt 
favorabile;

Or. en

Amendamentul 39
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 7c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. subliniază că, în contextul globalizării, 
competitivitatea viitoare a UE poate fi 
garantată numai dacă se depun eforturi 
bine direcţionate pentru a crea cea mai 
mare concentrare de competenţe posibilă 
în rândul lucrătorilor din spaţiul UE;
consideră, prin urmare, că FEG trebuie 
să ajute, de asemenea, în mod constructiv, 
la depăşirea perioadelor de şomaj, prin 
măsuri de formare continuă şi de 
recalificare;

Or. de

Amendamentul 40
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 7d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7d. subliniază, de asemenea, că există în 
multe cazuri diferenţe mari (de salarizare, 
de beneficii sociale, etc.) pe piaţa muncii 
în statele membre individuale din UE, în 
special între Europa de vest şi de est;   
constată că aceste diferenţe conduc la 
concedieri în masă în statele membre în 
care condiţiile de pe piaţa muncii sunt 
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mai puţin favorabile pentru afaceri; 
consideră că aceste situaţii de concedieri 
ca urmare a globalizării ar trebui să fie, 
de asemenea, acoperite de către FEG ca 
evenimente eligibile pentru sprijin; 

Or. de

Amendamentul 41
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. reaminteşte întreprinderilor 
responsabilitatea pe care o au de a lua toate 
măsurile pentru ca, încă de la începutul 
perioadei lor de şomaj, lucrătorii să îşi 
poată valorifica experienţa dobândită 
pentru ca reconversia lor să fie cât mai 
precisă şi rapidă cu putinţă şi să îşi 
găsească din nou un loc de muncă stabil şi 
cu perspective;

8. reaminteşte întreprinderilor 
responsabilitatea pe care o au de a lua toate 
măsurile pentru ca, încă de la începutul 
perioadei lor de şomaj, lucrătorii să îşi 
poată valorifica experienţa dobândită 
pentru ca reconversia lor să fie cât mai 
precisă şi rapidă cu putinţă şi să îşi 
găsească din nou un loc de muncă stabil şi 
cu perspective; statele membre sunt 
încurajate să dezvolte politici prin care 
întreprinderile care îşi delocalizează sau 
îşi întrerup activitatea într-o anumită 
regiune să îi ajute pe lucrători pentru a se 
califica profesional şi a-şi găsi un nou loc 
de muncă, precum şi să îi sprijine în 
perioada de tranziţie;

Or. en

Amendamentul 42
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. reaminteşte întreprinderilor 
responsabilitatea pe care o au de a lua toate 
măsurile pentru ca, încă de la începutul 

8. reaminteşte întreprinderilor 
responsabilitatea pe care o au de a lua toate 
măsurile pentru ca, încă de la începutul 



AM\819648RO.doc 23/30 PE442.967v01-00

RO

perioadei lor de şomaj, lucrătorii să îşi 
poată valorifica experienţa dobândită 
pentru ca reconversia lor să fie cât mai 
precisă şi rapidă cu putinţă şi să îşi 
găsească din nou un loc de muncă stabil şi 
cu perspective;

perioadei lor de şomaj, lucrătorii să îşi 
poată valorifica experienţa şi formarea 
dobândite pentru ca reconversia lor să fie 
cât mai precisă şi rapidă cu putinţă şi să îşi 
găsească din nou un loc de muncă stabil şi 
cu perspective;

Or. de

Amendamentul 43
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. reaminteşte întreprinderilor 
responsabilitatea pe care o au de a lua toate 
măsurile pentru ca, încă de la începutul 
perioadei lor de şomaj, lucrătorii să îşi 
poată valorifica experienţa dobândită 
pentru ca reconversia lor să fie cât mai 
precisă şi rapidă cu putinţă şi să îşi 
găsească din nou un loc de muncă stabil şi 
cu perspective;

8. reaminteşte întreprinderilor 
responsabilitatea pe care o au de a lua toate 
măsurile pentru ca, încă de la începutul 
perioadei lor de şomaj, lucrătorii să îşi 
poată valorifica experienţa dobândită 
pentru ca reconversia lor să fie cât mai 
precisă şi rapidă cu putinţă şi să îşi 
găsească din nou un loc de muncă bun,
stabil şi cu perspective;

Or. de

Amendamentul 44
Frédéric Daerden

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. reaminteşte întreprinderilor 
responsabilitatea pe care o au de a lua toate 
măsurile pentru ca, încă de la începutul 
perioadei lor de şomaj, lucrătorii să îşi 
poată valorifica experienţa dobândită 
pentru ca reconversia lor să fie cât mai 
precisă şi rapidă cu putinţă şi să îşi 
găsească din nou un loc de muncă stabil şi 
cu perspective;

8. reaminteşte întreprinderilor 
responsabilitatea pe care o au de a lua toate 
măsurile pentru ca, înainte de începutul 
perioadei lor de şomaj, lucrătorii să îşi 
poată valorifica experienţa dobândită 
pentru ca reconversia lor să fie cât mai 
precisă şi rapidă cu putinţă şi să îşi 
găsească din nou un loc de muncă stabil şi 
cu perspective într-un sector care va 
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rămâne viabil;

Or. fr

Amendamentul 45
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa,

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. reaminteşte întreprinderilor 
responsabilitatea pe care o au de a lua toate 
măsurile pentru ca, încă de la începutul 
perioadei lor de şomaj, lucrătorii să îşi 
poată valorifica experienţa dobândită 
pentru ca reconversia lor să fie cât mai 
precisă şi rapidă cu putinţă şi să îşi 
găsească din nou un loc de muncă stabil şi 
cu perspective;

8. reaminteşte întreprinderilor 
responsabilitatea socială pe care o au de a 
lua toate măsurile pentru ca, încă de la 
începutul perioadei lor de şomaj, lucrătorii 
să îşi poată valorifica experienţa dobândită 
pentru ca reconversia lor să fie cât mai 
precisă şi rapidă cu putinţă şi să îşi 
găsească din nou un loc de muncă stabil şi 
cu perspective;

Or. en

Amendamentul 46
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 9 

Proiectul de aviz Amendamentul

9. constată o foarte mare disparitate între 
dosare din cauza diversităţii situaţiilor din 
fiecare stat membru; solicită astfel 
Comisiei să înainteze o propunere care să 
vizeze o mai mare flexibilitate a criteriilor 
de intervenţie pe stat membru în scopul 
unei mai bune adaptabilităţi la 
particularităţile economice naţionale, 
evaluând posibilitatea extinderii perioadei 
de referinţă şi a perimetrului instituţiilor;

9. constată o foarte mare disparitate între 
dosare din cauza diversităţii situaţiilor din 
fiecare stat membru; solicită astfel 
Comisiei să înainteze o propunere care să 
vizeze o mai mare flexibilitate a criteriilor 
de intervenţie pe stat membru în scopul 
unei mai bune adaptabilităţi la 
particularităţile economice naţionale, 
evaluând posibilitatea extinderii perioadei 
de referinţă şi a perimetrului instituţiilor, 
evitând, în acelaşi timp, orice inegalităţi 
între statele membre privind accesul la 
acest instrument;
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Or. fr

Amendamentul 47
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Joe Higgins, Proinsias De Rossa, Marije 
Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. solicită Comisiei să ofere statelor 
membre un set de orientări pentru 
întocmirea şi aplicarea cererilor pentru 
finanţarea FEG, optând pentru o 
procedură rapidă de aplicare şi un larg 
consens al părţilor interesate în ceea ce 
priveşte strategia şi măsurile care 
urmează să fie puse în aplicare în scopul 
reintegrării lucrătorilor pe piaţa muncii;

Or. en

Amendamentul 48
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. în cadrul punerii în aplicare a FEG, 
ar trebui să se solicite statelor membre să 
ia măsuri pentru a garanta faptul 
resortisanţilor altor state, care fac parte 
dintre persoanele eligibile pentru 
finanţare, posibilitatea de a beneficia de 
aceste fonduri, chiar dacă îşi au reşedinţa 
în altă ţară, în special dacă este vorba de 
un alt stat membru al UE;  

Or. en

Amendamentul 49
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Joe Higgins, Proinsias De Rossa, Marije 
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Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 9c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

9c. solicită Comisiei să ofere asistenţă şi 
statelor membre, partenerilor sociali şi 
asociaţiilor de lucrători pe parcursul 
procesului de punere în aplicare a 
măsurilor;   

Or. en

Amendamentul 50
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. în special, Comisia şi statele membre 
trebuie să colaboreze îndeaproape pentru 
a monitoriza eficient sprijinul acordat 
societăţilor multinaţionale şi pentru a se 
angaja ferm să creeze locuri de muncă cu 
drepturi cu scopul de a descuraja 
dumpingul social;

Or. en

Amendamentul 51
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 10b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. invită Comisia să se asigure că 
politicile şi instrumentele sale sunt 
coerente, astfel încât să se excludă 
posibilitatea ca obiectivele de creştere 
economică şi competitivitate să intre în 
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conflict cu obiectivele de ocupare a forţei 
de muncă, de coeziune şi incluziune 
socială; 

Or. fr

Amendamentul 52
Marije Cornelissen

Proiect de aviz
Punctul 10c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

10c. invită Comisia Europeană să 
analizeze motivele pentru care unele ţări 
care se confruntă cu concedieri în masă şi 
care ar fi eligibile pentru finanţare în 
conformitate cu Regulamentul privind 
FEG, nu fac apel de acesta, şi să propună 
soluţii în consecinţă;   

Or. en

Amendamentul 53
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 12 

Proiectul de aviz Amendamentul

12. solicită Comisiei să publice date 
privind utilizarea efectivă a FEG în 
scopul unei bune gestiuni bugetare la 
nivel european şi pentru a permite 
Parlamentului să exercite un control a 
posteriori.

12. solicită Comisiei să prezinte în cel mai 
scurt timp un raport privind utilizarea 
până în prezent a Fondului european de 
ajustare la globalizare şi, în special, să 
descrie în detaliu modul în care au fost 
utilizate creditele  şi raportul dintre 
creditele acordate şi măsurile 
suplimentare de sprijin la nivel naţional şi 
de întreprindere; solicită Comisiei să 
tragă nişte prime concluzii pe baza acestui 
raport şi să prezinte urgent propuneri de 
îmbunătăţire a Fondului;
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Or. de

Amendamentul 54
Frédéric Daerden

Proiect de aviz
Punctul 11 

Proiectul de aviz Amendamentul

11. invită Comisia să prezinte în raportul 
său anual statistici privind eficacitatea FEG 
şi strategii de formare în materie de 
reocupare a forţei de muncă;

11. invită Comisia să prezinte în raportul 
său anual statistici privind eficacitatea FEG 
şi strategii de formare în materie de 
reocupare a forţei de muncă, analizând 
impactul pe care structura pieţei muncii îl 
are asupra acestei eficacităţi;

Or. fr

Amendamentul 55
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. solicită Comisiei să lărgească 
semnificativ cadrul financiar al FEG în 
contextul actualei crize economice şi 
financiare, precum şi al sarcinilor extinse, 
şi să acorde FEG un titlu bugetar propriu.

Or. de

Amendamentul 56
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 11b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

11b. subliniază necesitatea ca, în 
perioadele cu resurse financiare reduse, 
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Comisia să evalueze, în cooperare cu 
statele membre, eficacitatea şi 
durabilitatea măsurilor finanţate prin 
intermediul FEG; constată că urmează să 
fie elaborate criterii standardizate în acest 
scop, cum ar fi finalizarea măsurilor de 
dezvoltare a competenţelor, succesul în 
ceea ce priveşte găsirea unui nou loc de 
muncă şi durata noului contract de 
muncă; 

Or. de

Amendamentul 57
Frédéric Daerden

Proiect de aviz
Punctul 12 

Proiectul de aviz Amendamentul

12. solicită Comisiei să publice date 
privind utilizarea efectivă a FEG în scopul 
unei bune gestiuni bugetare la nivel 
european şi pentru a permite Parlamentului 
să exercite un control a posteriori.

12. solicită Comisiei să publice date 
privind utilizarea efectivă a FEG în scopul 
unei bune gestiuni bugetare la nivel 
european, în special rata de rambursare a 
creditelor alocate şi explicaţii cu privire la 
aceasta, pentru a permite Parlamentului să 
exercite un control a posteriori şi să 
analizeze îmbunătăţirile care trebuie 
aduse funcţionării Fondului;

Or. fr

Amendamentul 58
Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 12 

Proiectul de aviz Amendamentul

12. solicită Comisiei să publice date 
privind utilizarea efectivă a FEG în scopul 
unei bune gestiuni bugetare la nivel 
european şi pentru a permite Parlamentului 
să exercite un control a posteriori.

12. solicită Comisiei să publice date 
privind utilizarea efectivă a FEG şi 
succesul măsurilor după o perioadă mai 
lungă de timp (≥ 1 an) în scopul unei bune 
gestiuni bugetare la nivel european şi 
pentru a permite Parlamentului să exercite 
un control a posteriori.



PE442.967v01-00 30/30 AM\819648RO.doc

RO

Or. en


