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Amendamentul 1
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Rubrica 1:

Propunerea de rezoluție Amendamentul

conținând recomandări adresate Comisiei 
privind informarea și consultarea
lucrătorilor, anticiparea și gestionarea
restructurărilor

conținând recomandări adresate Comisiei 
privind un cod de practică privind 
informarea lucrătorilor, în cazul unei 
restructurări

Or. en

Amendamentul 2
Jelko Kacin, Marian Harkin

Propunere de rezoluție
Rubrica 1:

Propunerea de rezoluție Amendamentul

conținând recomandări adresate Comisiei 
privind informarea și consultarea
lucrătorilor, anticiparea și gestionarea
restructurărilor

conținând recomandări adresate Comisiei 
privind un cod de practică privind 
informarea și consultarea lucrătorilor, în 
cazul unei restructurări

Or. en

Amendamentul 3
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 2000/78/CE a 
Consiliului din 27 noiembrie 2000 de 
creare a unui cadru general în favoarea 
egalității de tratament în ceea ce privește 
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încadrarea în muncă și ocuparea forței de 
muncă1,
_____________
1 JO L 303, 2.12.2000, p. 16.

Or. en

Amendamentul 4
Marije Cornelissen, Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 13b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția Parlamentului 
European din 15 decembrie 2011 privind 
revizuirea Strategiei Europene 2007-2012 
privind la sănătatea și siguranța 
ocupațională1,
_____________
1 P7_TA(2011)0589

Or. en

Amendamentul 5
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Propunere de rezoluție
Referirea 20 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere avizul din proprie 
inițiativă al Comitetului Economic și 
Social European pe tema „Cooperative și 
restructurare”1,
_____________
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Or. fr

Amendamentul 6
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 21 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 20 septembrie 2011 intitulată „Foaie 
de parcurs către o Europă eficientă din 
punct de vedere energetic” 
(COM(2011)0571),

Or. en

Amendamentul 7
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 21 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 8 martie 2011 intitulată „Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050” (COM(2011)0112),

Or. en

Amendamentul 8
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție
Referirea 26 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere rezultatele cercetărilor 
și ale anchetelor efectuate de Fundația 
Europeană pentru Îmbunătățirea 
Condițiilor de Viață și de Muncă 
(Eurofound),

Or. it

Amendamentul 9
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât restructurarea nu este un 
fenomen nou, ci un fenomen care a adoptat 
forme noi în ultimii ani, devenind
prevalent într-o arie geografică mai mare 
și în mai multe sectoare din Europa;

A. întrucât în Europa, restructurarea nu 
este un fenomen nou, ci o practică care, în 
ultimii ani, a devenit prevalentă, 
asumându-și forme multiple, acutizându-
se în anumite sectoare și investind în 
acestea noi forme cu consecințe 
imprevizibile asupra structurii economice
și sociale a statelor membre; 

Or. it

Amendamentul 10
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât restructurarea nu este un 
fenomen nou, ci un fenomen care a 
adoptat forme noi în ultimii ani, devenind 
prevalent într-o arie geografică mai mare 
și în mai multe sectoare din Europa;

A. întrucât restructurarea nu este un 
fenomen nou și se întâmplă mai des ca 
urmare a provocărilor economice;
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Or. en

Amendamentul 11
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât criza care a început în 2008 a
contribuit la creșterea abruptă a ratei de 
schimbare; întrucât acest fenomen s-a 
alăturat presiunilor structurale de 
adaptare la schimbări, rezultate din 
constrângerile mai presante ale
globalizării care au supus întreprinderile, 
lucrătorii, zonele și guvernele unor 
trăsături critice;

B. întrucât criza care a început în 2008 a 
contribuit la creșterea abruptă a ratei de 
schimbare care vizează lucrătorii, 
teritoriile și toate nivelurile de 
guvernanță, într-un mod alarmant,
sporind presiunile de adaptare structurală
la schimbări, rezultate din fenomenele 
legate de globalizare; 

Or. it

Amendamentul 12
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât criza care a început în 2008 a 
contribuit la creșterea abruptă a ratei de 
schimbare; întrucât acest fenomen s-a 
alăturat presiunilor structurale de adaptare 
la schimbări, rezultate din constrângerile 
mai presante ale globalizării care au supus 
întreprinderile, lucrătorii, zonele și 
guvernele unor trăsături critice;

B. întrucât criza mondială, care a fost 
declanșată în 2008 prin speculații în 
sectorul financiar și a fost amplificată în 
mod considerabil, a contribuit la creșterea 
abruptă a ratei de schimbare; întrucât acest 
fenomen s-a alăturat presiunilor structurale 
de adaptare la schimbări, rezultate din 
constrângerile mai presante ale globalizării 
care au supus întreprinderile, lucrătorii, 
zonele și guvernele unor trăsături critice;

Or. de
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Amendamentul 13
Jelko Kacin, Nadja Hirsch, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât criza care a început în 2008 a 
contribuit la creșterea abruptă a ratei de 
schimbare; întrucât acest fenomen s-a
alăturat presiunilor structurale de adaptare 
la schimbări, rezultate din constrângerile 
mai presante ale globalizării care au supus 
întreprinderile, lucrătorii,  zonele și 
guvernele unor trăsături critice;

B. întrucât criza care a început în 2008 a 
contribuit la creșterea abruptă a ratei de 
schimbare; întrucât criza respectivă s-a 
alăturat presiunilor structurale de adaptare 
la schimbări, rezultate din constrângerile 
mai presante ale globalizării care impun 
întreprinderilor și angajatorilor lor să 
facă astfel de schimbări după în măsura 
în care sunt necesare pentru a asigura 
competitivitatea și a proteja locurile de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 14
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât criza care a început în 2008 a 
contribuit la creșterea abruptă a ratei de 
schimbare; întrucât acest fenomen s-a 
alăturat presiunilor structurale de adaptare 
la schimbări, rezultate din constrângerile 
mai presante ale globalizării care au supus 
întreprinderile, lucrătorii,  zonele și 
guvernele unor trăsături critice;

B. întrucât criza care a început în 2008 a 
contribuit la creșterea abruptă a ratei de 
schimbare; întrucât acest fenomen s-a 
alăturat presiunilor structurale de adaptare 
la schimbări, rezultate din necesitatea de a 
transforma părțile nesustenabile ale 
economiei și constrângerile mai presante 
ale globalizării care au supus 
întreprinderile, lucrătorii,  zonele și 
guvernele unor trăsături critice;

Or. en
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Amendamentul 15
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât a fost realizată o redistribuire 
masivă dinspre economia reală către 
economia financiară, datorită unor 
strategii economice profund schimbate în 
ultimii 30 de ani, retragerea statelor, 
asociată acesteia, a condus la o 
subfinanțare masivă, la datorii și la 
presiunea privatizării, precum și la 
scăderea locurilor de muncă și a 
performanței în sectorul public la toate 
nivelurile, restructurările din economia 
privată sunt folosite adesea pentru 
concedierea angajaților, în vederea 
creșterii cursului acțiunilor, este necesară 
ameliorarea situației acelora care deși 
creează toate bunurile și serviciile, 
suportă singuri toate dezavantajele;

Or. de

Amendamentul 16
Marije Cornelissen, Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât restructurarea devine o 
problemă pentru acționari doar într-o 
etapă ulterioară, cel mai adesea atunci 
când sunt luate în calcul concedierile;

Or. en
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Amendamentul 17
Marije Cornelissen, Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât, la restructurare, este imediat 
și ușor perceptibil impactul asupra 
ocupării forței de muncă ce atrage cea 
mai mare parte a atenției, în timp ce 
efectul advers asupra condițiilor de 
muncă și a sănătății lucrătorului nu este 
identificat și combătut în mod 
corespunzător;

Or. en

Amendamentul 18
Marije Cornelissen, Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Bc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bc. întrucât numeroase și diverse părți 
interesate implicate în restructurare sunt 
izolate și rar cooperează pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 19
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât , după cum a reliefat Comisia eliminat
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în documente recente de politici, mai ales 
în Strategia Europa 2020 și în 
Comunicarea din 27 octombrie 2010 
privind politica industrială, „Anticiparea 
și gestionarea în condiții mai bune a 
restructurării ar ajuta angajații și 
societățile să se adapteze la tranzițiile 
impuse de excesul de capacități, la fel ca 
și modernizarea și adaptarea structurală. 
(…) Reprezentanții conducerii și ai 
lucrătorilor sunt actorii principali care 
trebuie să cadă de acord în privința 
strategiilor de restructurare la nivelul 
societății. Astfel de restructurări ar trebui 
să fie însoțite de intervenții din sfera 
politicilor pentru a evita problemele 
sociale și a promova noi competențe și 
locuri de muncă, evitând astfel concedieri 
masive și declinul unor regiuni întregi 
sau delocalizarea integrală a unor 
sectoare industriale și facilitând 
reconversia economică și tranzițiile 
profesionale”.

Or. it

Amendamentul 20
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

întrucât , după cum a reliefat Comisia în 
documente recente de politici, mai ales în 
Strategia Europa 2020 și în Comunicarea 
din 27 octombrie 2010 privind politica 
industrială, „Anticiparea și gestionarea în 
condiții mai bune a restructurării ar ajuta 
angajații și societățile să se adapteze la 
tranzițiile impuse de excesul de capacități, 
la fel ca și modernizarea și adaptarea 
structurală. (...) Reprezentanții conducerii 
și ai lucrătorilor sunt actorii principali care 
trebuie să cadă de acord în privința 

întrucât , după cum a reliefat Comisia în 
documente recente de politici, mai ales în
Strategia Europa 2020 și în Comunicarea 
din 28 octombrie 2010 privind politica 
industrială, „Anticiparea și gestionarea în 
condiții mai bune a restructurării ar ajuta 
angajații și societățile să se adapteze la 
tranzițiile impuse de excesul de capacități, 
la fel ca și modernizarea și adaptarea 
structurală. (...) Reprezentanții conducerii 
și ai lucrătorilor sunt actorii principali care 
trebuie să cadă de acord în privința 
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strategiilor de restructurare la nivelul 
societății. Astfel de restructurări ar trebui 
să fie însoțite de intervenții din sfera 
politicilor pentru a evita problemele sociale 
și a promova noi competențe și locuri de 
muncă, evitând astfel concedieri masive și 
declinul unor regiuni întregi sau 
delocalizarea integrală a unor sectoare 
industriale și facilitând reconversia 
economică și tranzițiile profesionale”.

strategiilor de restructurare la nivelul 
societății. Astfel de restructurări ar trebui 
să fie însoțite de intervenții din sfera 
politicilor pentru a evita problemele sociale 
și a promova noi competențe și locuri de 
muncă, reducând astfel concedierile
masive și declinul unor regiuni întregi sau 
delocalizarea integrală a unor sectoare 
industriale și facilitând reconversia 
economică și tranzițiile profesionale”.

Or. en

Amendamentul 21
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, după cum a reliefat Comisia în 
documente recente de politici, mai ales în 
Strategia Europa 2020 și în Comunicarea 
din 27 octombrie 2010 privind politica 
industrială, „Anticiparea și gestionarea în 
condiții mai bune a restructurării ar ajuta 
angajații și societățile să se adapteze la 
tranzițiile impuse de excesul de capacități, 
la fel ca și modernizarea și adaptarea 
structurală. (...) Reprezentanții conducerii 
și ai lucrătorilor sunt actorii principali care 
trebuie să cadă de acord în privința 
strategiilor de restructurare la nivelul 
societății. Astfel de restructurări ar trebui 
să fie însoțite de intervenții din sfera 
politicilor pentru a evita problemele sociale
și a promova noi competențe și locuri de 
muncă, evitând astfel concedieri masive și 
declinul unor regiuni întregi sau 
delocalizarea integrală a unor sectoare 
industriale și facilitând reconversia 
economică și tranzițiile profesionale”.

C. întrucât, după cum a reliefat Comisia în 
documente recente de politici, mai ales în 
Strategia Europa 2020 și în Comunicarea 
din 28 octombrie 2010 privind politica 
industrială, „Anticiparea și gestionarea în 
condiții mai bune a restructurării ar ajuta 
angajații și societățile să se adapteze la 
tranzițiile impuse de excesul de capacități, 
la fel ca și modernizarea și adaptarea 
structurală. (...) Reprezentanții conducerii 
și ai lucrătorilor sunt actorii principali care 
trebuie să cadă de acord în privința 
strategiilor de restructurare la nivelul 
societății. Astfel de restructurări ar trebui 
să fie însoțite de intervenții din sfera 
politicilor pentru a evita problemele sociale 
și a promova noi competențe și locuri de 
muncă, reducând astfel concedierile 
masive și declinul unor regiuni întregi sau 
delocalizarea integrală a unor sectoare 
industriale și facilitând reconversia 
economică și tranzițiile profesionale.”

Or. fr
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Amendamentul 22
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât , după cum a reliefat Comisia în
documente recente de politici, mai ales în 
Strategia Europa 2020 și în Comunicarea 
din 27 octombrie 2010 privind politica 
industrială, „Anticiparea și gestionarea în 
condiții mai bune a restructurării ar ajuta 
angajații și societățile să se adapteze la 
tranzițiile impuse de excesul de capacități, 
la fel ca și modernizarea și adaptarea 
structurală. (...) Reprezentanții conducerii 
și ai lucrătorilor sunt actorii principali care 
trebuie să cadă de acord în privința 
strategiilor de restructurare la nivelul 
societății. Astfel de restructurări ar trebui 
să fie însoțite de intervenții din sfera 
politicilor pentru a evita problemele sociale 
și a promova noi competențe și locuri de 
muncă, evitând astfel concedieri masive și 
declinul unor regiuni întregi sau 
delocalizarea integrală a unor sectoare 
industriale și facilitând reconversia 
economică și tranzițiile profesionale”.

C. întrucât, după cum a reliefat Comisia în 
documente recente de politici, mai ales în 
Strategia Europa 2020 și în Comunicarea 
din 28 octombrie 2010 privind politica 
industrială, „Anticiparea și gestionarea în 
condiții mai bune a restructurării ar ajuta 
angajații și societățile să se adapteze la 
tranzițiile impuse de excesul de capacități, 
la fel ca și modernizarea și adaptarea 
structurală. „Reprezentanții conducerii și ai 
lucrătorilor sunt actorii principali care 
trebuie să cadă de acord în privința 
strategiilor de restructurare la nivelul 
societății. Astfel de restructurări ar trebui 
să fie însoțite de intervenții din sfera 
politicilor pentru a evita problemele sociale 
și a promova noi competențe și locuri de 
muncă, reducând astfel concedierile
masive și declinul unor regiuni întregi sau 
delocalizarea integrală a unor sectoare 
industriale și facilitând reconversia 
economică și tranzițiile profesionale”.

Or. en

Amendamentul 23
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât criza a condus la o nouă 
guvernanță economică a Uniunii, prin 
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intermediul analizei anuale și semestriale 
a creșterii, care poate duce la 
restructurare și necesită, prin urmare, 
implicarea partenerilor sociali;

Or. de

Amendamentul 24
Marije Cornelissen

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât există o necesitate de a 
pregăti lucrătorii la timp pentru o 
schimbare către o economie eficientă din 
punct de vedere al resurselor, favorabilă 
climatului, cu un potențial imens de 
ocupare a forței de muncă, dar care dă 
naștere unei restructurări a sectoarelor și 
întreprinderilor nesustenabile;

Or. en

Amendamentul 25
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât numărul de locuri de muncă 
pierdute a fost dublu față de numărul de 
locuri create în trimestrul al treilea din 
2011, iar această tendință se va accentua 
probabil, ținând seama de anunțarea unor 
restructurări majore în domenii 
strategice;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 26
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunere de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât, în ceea ce privește tendințele 
sectoriale, Eurofound a confirmat că în 
2011, reducerea locurilor de muncă s-a 
concentrat în special în sectorul 
construcțiilor și de producție, unde, între 
2008 și 2011, s-au pierdut mai mult de 6,4 
milioane de locuri de muncă;

Or. it

Amendamentul 27
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât toate statele membre în care 
au existat relativ puține disponibilizări în 
timpul crizei dispun de sisteme de relații 
industriale foarte bine dezvoltate, în 
cadrul cărora angajații și reprezentanții 
acestora dețin relativ multe drepturi în 
domeniul consultării, al informării și al 
participării, care au condus la acorduri 
comune la nivel operațional, ale căror 
condiții se bazează pe legi și contracte 
colective;

Or. de

Amendamentul 28
Thomas Händel
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Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, după cum se afirma în Analiza 
anuală a creșterii - Progrese în răspunsul 
global dat de Uniune la criză, „rezultatele 
pozitive ale unor state membre în materie 
de exporturi demonstrează că reușita pe 
piețele internaționale depinde de factori 
mai largi cum ar fi specializarea sectorială, 
inovarea și nivelurile de competență care 
permit consolidarea unei veritabile 
competitivități”;

E. întrucât, după cum se afirma în Analiza 
anuală a creșterii - Progrese în răspunsul 
global dat de Uniune la criză, „rezultatele 
pozitive ale unor state membre în materie 
de exporturi demonstrează că reușita pe 
piețele internaționale depinde de factori 
mai largi cum ar fi specializarea sectorială, 
inovarea și nivelurile de competență care 
permit consolidarea unei veritabile 
competitivități”; tocmai în timpul crizei 
întreprinderile din unele state membre au 
făcut tot posibilul ca angajații lor bine 
instruiți și cu experiență vastă să nu fie 
concediați;

Or. de

Amendamentul 29
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât întreprinderile din Uniunea 
Europeană nu pot avea succes pe piețele 
mondiale printr-un simplu concurs preț-
subcotare, ci numai prin produse, procese 
și servicii de calitate, care necesită un 
sistem educațional bun, o bună instruire 
și formare a angajaților, condiții bune de 
muncă și sisteme sociale, precum și 
investiții suficiente în cercetare și 
dezvoltare;

Or. de
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Amendamentul 30
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât restructurarea în sectoarele 
nesustenabile este necesară pentru a 
atinge obiectivul Strategiei Europa 2020 
de a avea o economie inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii și 
poate contribui la regenerarea economică 
dacă tranziția este planificată 
corespunzător, asigurându-le angajaților 
din sectoarele nesustenabile securitate, 
protecție și formare profesională pentru a 
face tranziției spre locuri de muncă 
ecologice;

Or. en

Amendamentul 31
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât întreprinderile industriale de 
succes, capabile de export, din statele 
membre, au încercat în timpul crizei să-și 
mențină angajații bine instruiți și cu 
experiență vastă în întreprinderi arată 
eșecul conceptului de flexicuritate al 
Comisiei, care se bazează pe raporturi de 
muncă de scurtă durată și contrazice 
cerințele firmelor competitive la nivel 
mondial; acest fapt se aplică totodată 
măsurilor „pachetului ocuparea forței de 
muncă”, care presupune reducerea 
protecției locurilor de muncă și a altor 
drepturi pentru angajații pe durată 



PE494.585v01-00 18/41 AM\910056RO.doc

RO

nedeterminată, deși acțiunile 
întreprinderilor de succes sunt pe termen 
lung și acestea doresc să-și păstreze 
angajații suferind, parțial, de deficit de 
personal calificat;

Or. de

Amendamentul 32
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Considerentul Ec (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ec. întrucât există pericolul că 
experiențele pozitive care, ca urmare a 
crizei, au putut fi colectate în special de
către OIM nu au fost luate în considerare 
suficient și nu vor fi utilizate în viitoarele 
crize, aceste măsuri ar trebui examinate și 
documentate de către instituțiile Uniunii 
Europene, pentru a putea fi utilizate, de 
asemenea, în situația unei restructurări; 
în unele state membre au putut fi evitate 
concedierile în cursul crizei, timpul 
putând fi folosit concomitent pentru 
formare;

Or. de

Amendamentul 33
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât, în cazurile de restructurare 
în care concedierile sunt inevitabile, 
lucrătorii mai tineri și cei mai în vârstă 
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sunt mai frecvent vizați pentru 
concediere, chiar dacă aceasta constituie 
o discriminare pe criterii de vârstă 
conform legislației relevante a Uniunii;

Or. en

Amendamentul 34
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât, după cum se afirmă în Actul 
privind piața unică, „Tratatul de la 
Lisabona și afirmarea conceptului de 
„economie socială de piață cu grad ridicat 
de competitivitate” ca unul din obiectivele 
principale, impun Uniunii adoptarea unei 
viziuni cât mai cuprinzătoare a pieței unice 
(...) Un cadru european privind 
restructurările ar permite crearea unui 
mediu fundamentat pe încredere 
reciprocă.”;

G. întrucât, după cum se afirmă în 
Comunicarea Comisiei intitulată „Către 
un Act privind piața unică”, „sentimentul 
de deziluzionare simțit de unele persoane 
în ceea ce privește  piața internă poate 
avea, de asemenea, ca urmare, percepția 
că au fost realizate liberalizări succesive 
pe cheltuiala drepturilor sociale dobândite 
de diferiți operatori economici”; „Tratatul 
de la Lisabona și afirmarea conceptului de 
„economie socială de piață cu grad ridicat 
de competitivitate” ca unul din obiectivele 
principale, impun „Uniunii” adoptarea unei 
viziuni cât mai cuprinzătoare a pieței unice.
Libertățile economice și libertățile 
acțiunilor colective trebuie „armonizate”. 
Revitalizarea dialogului între partenerii 
sociali este esențială, aceasta putând duce 
și mai probabil la legislații elaborate „de 
și pentru” partenerii sociali, după cum 
prevede în mod expres Tratatul de la 
Lisabona. Dincolo de demersurile 
întreprinse strict ca reacție la criza 
economică și financiară, strategiile
anticipative au permis întreprinderilor să 
prevină conflictele sociale printr-o 
gestionare proactivă și negociată a 
restructurărilor. Aceasta este o condiție a 
succesului economic și un imperativ 
social, deoarece permite o nouă 
repartizare a resurselor către sectoare 
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emergente și oferă lucrătorilor noi 
oportunități atunci când locul de muncă 
le este periclitat. Un cadru european 
privind restructurările ar permite crearea 
unui mediu fundamentat pe încredere 
reciprocă.”

Or. en

Amendamentul 35
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât, după cum se afirmă în Actul 
privind piața unică, „Tratatul de la 
Lisabona și afirmarea conceptului de 
„economie socială de piață cu grad ridicat 
de competitivitate” ca unul din obiectivele 
principale, impun Uniunii adoptarea unei 
viziuni cât mai cuprinzătoare a pieței unice  
(...) Un cadru european privind 
restructurările ar permite crearea unui 
mediu fundamentat pe încredere 
reciprocă.”.

G. întrucât, după cum se afirmă în Actul 
privind piața unică, „Tratatul de la 
Lisabona și afirmarea conceptului de 
„economie socială de piață cu grad ridicat 
de competitivitate” ca unul din obiectivele 
principale, impun Uniunii adoptarea unei 
viziuni cât mai cuprinzătoare a pieței 
unice;

Or. es

Amendamentul 36
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât, după cum se afirmă în Actul 
privind piața unică, „Tratatul de la 
Lisabona și afirmarea conceptului de 
„economie socială de piață cu grad ridicat 
de competitivitate” ca unul din obiectivele 

G. întrucât, după cum se afirmă în 
Comunicarea Comisiei intitulată „Către 
un Act privind piața unică”, „Tratatul de 
la Lisabona și afirmarea conceptului de 
„economie socială de piață cu grad ridicat 
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principale, impun Uniunii adoptarea unei 
viziuni cât mai cuprinzătoare a pieței unice 
(...) Un cadru european privind 
restructurările ar permite crearea unui 
mediu fundamentat pe încredere 
reciprocă.”;

de competitivitate” ca unul din obiectivele 
principale, impun Uniunii adoptarea unei 
viziuni cât mai cuprinzătoare a pieței unice 
(...)”;

Or. en

Amendamentul 37
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât consolidarea rezultatelor 
pieței unice are ca urmare 
defragmentarea piețelor, conducând la o 
concurență suplimentară care 
promovează restructurarea; întrucât 
Uniunea ar trebui să își asume 
răspunderea pentru acest proces prin 
stabilirea cadrului de diminuare a 
consecințelor sociale ale restructurării;

Or. en

Amendamentul 38
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât „Orientările de referință 
pentru gestionarea schimbărilor și a 
consecințelor sociale ale acestora”, 
elaborate de partenerii sociali în 
octombrie 2003, nu au fost totuși urmate 
de vreo măsură importantă care să 

eliminat
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conducă la implementarea practică și la 
aplicarea concretă a acestor orientări;

Or. es

Amendamentul 39
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât „Orientările de referință pentru 
gestionarea schimbărilor și a consecințelor 
sociale ale acestora”, elaborate de 
partenerii sociali în octombrie 2001, nu au 
fost totuși urmate de vreo măsură 
importantă care să conducă la 
implementarea practică și la aplicarea 
concretă a acestor orientări;

H. întrucât „Orientările de referință pentru 
gestionarea schimbărilor și a consecințelor 
sociale ale acestora”, elaborate de 
partenerii sociali în octombrie 2001, nu au 
fost totuși urmate de vreo măsură 
legislativă care să conducă la 
implementarea practică și la aplicarea 
concretă a acestor orientări, cu excepția a 
două cicluri de seminarii naționale 
susținute de partenerii sociali în cadrul 
programelor lor de lucru plurianuale;

Or. en

Amendamentul 40
Olle Ludvigsson

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât „Orientările de referință pentru 
gestionarea schimbărilor și a consecințelor 
sociale ale acestora”, elaborate de 
partenerii sociali în octombrie 2001, nu au 
fost totuși urmate de vreo măsură 
importantă care să conducă la 
implementarea practică și la aplicarea 
concretă a acestor orientări;

H. întrucât „Orientările de referință pentru 
gestionarea schimbărilor și a consecințelor 
sociale ale acestora”, elaborate de 
partenerii sociali în octombrie 2001, nu au 
fost totuși urmate de vreo măsură 
importantă care să conducă la 
implementarea practică și la aplicarea 
concretă a acestor orientări; întrucât 
acestea continuă să fie în mare parte 
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necunoscute, nu doar de către partenerii 
sociali naționali și sectoriali, ci și, cel mai 
important, de întreprinderi și 
reprezentanții lucrătorilor lor; întrucât, 
respectarea eficientă și la timp a 
principiilor consacrate în orientările 
respective și în urma multor altor studii și 
rapoarte ar avea o mare importanță 
deoarece practicile companiei în acest 
domeniu sunt adesea mai mult reactive 
decât proactive, intervin la un nivel prea 
îndepărtat în procesul decizional și nu 
implică entități externe care ar putea avea 
un rol în atenuarea impactului său social, 
fie din punct de vedere al suficienței, fie 
din punct de vedere al convenabilității.

Or. en

Amendamentul 41
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât Comisia a urmărit contribuții 
concrete privind modalitatea de a dezvolta 
în continuare politicile în acest domeniu 
prin Cartea verde din 17 ianuarie 2012 
intitulată „Restructurare și anticiparea 
schimbărilor: învățăminte desprinse din 
experiența recentă?”

I. întrucât Comisia a urmărit contribuții 
concrete privind modalitatea de a dezvolta 
în continuare politicile în acest domeniu 
prin Cartea verde din 17 ianuarie 2012 
intitulată „Restructurare și anticiparea 
schimbărilor: învățăminte desprinse din 
experiența recentă?”, în care se 
recunoaște că „este sigur că schimbările 
tehnologice și inovarea pot impune 
strategii de ajustare pentru companii și 
lucrători, însă, de asemenea, există indicii 
conform cărora inovarea, împreună cu 
cercetarea și educația, poate constitui un 
mijloc eficient de scoatere a Europei din 
criză”;

Or. es
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Amendamentul 42
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât, conform mențiunilor din 
avizul din proprie inițiativă al Comitetului 
Economic și Social European pe tema 
„Cooperative și restructurare”, 
cooperativele gestionează restructurările 
într-un mod responsabil din punct de 
vedere social și „modelul lor specific de 
guvernanță, bazat pe proprietatea 
comună, participarea democratică și un 
proces decizional controlat de membri, 
precum și capacitatea de a se baza pe 
propriile lor resurse financiare și rețele de 
sprijin explică faptul că ele sunt mai
flexibile și mai inovatoare în ceea ce 
privește gestionarea restructurării în timp 
și crearea de noi oportunități de afaceri”;

Or. fr

Amendamentul 43
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât, în pofida declarațiilor ferme 
menționate anterior, Comisia a oferit 
răspunsuri dezamăgitoare la rezoluțiile 
Parlamentului referitoare la informarea, 
consultare și restructurare, subliniind 
necesitatea de adoptare a unor măsuri 
urgente și concrete în acest domeniu, 
precum și la solicitările altor actori 
economici și sociali;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 44
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât, în pofida declarațiilor ferme 
menționate anterior, Comisia a oferit 
răspunsuri dezamăgitoare la rezoluțiile 
Parlamentului referitoare la informarea, 
consultare și restructurare, subliniind 
necesitatea de adoptare a unor măsuri 
urgente și concrete în acest domeniu, 
precum și la solicitările altor actori 
economici și sociali;

J. întrucât, în pofida declarațiilor ferme 
menționate anterior, Comisia a oferit 
răspunsuri dezamăgitoare la rezoluțiile 
Parlamentului referitoare la informarea, 
consultare și restructurare, subliniind 
necesitatea de adoptare a unor măsuri 
urgente și concrete în acest domeniu, 
precum și la solicitările altor actori 
economici și sociali relevanți;

Or. en

Amendamentul 45
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât prezenta rezoluție nu aduce 
atingere obligațiilor de informare și 
consultare rezultate din dreptul Uniunii și 
dreptul național; în măsura în care dreptul 
Uniunii și dreptul național prevăd aceasta, 
procedurile de informare și consultare ar 
trebui utilizate integral pentru aplicarea 
regulilor fixate în prezenta rezoluție;

K. întrucât prezenta rezoluție nu aduce 
atingere obligațiilor de informare rezultate 
din dreptul Uniunii și dreptul național; în 
măsura în care dreptul Uniunii și dreptul 
național prevăd aceasta, procedurile de 
informare ar trebui utilizate integral pentru 
punerea în aplicare a recomandărilor 
fixate în prezenta rezoluție;

Or. en

Amendamentul 46
Jelko Kacin
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Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât prezenta rezoluție nu aduce 
atingere obligațiilor de informare și 
consultare rezultate din dreptul Uniunii și 
dreptul național; în măsura în care dreptul 
Uniunii și dreptul național prevăd aceasta, 
procedurile de informare și consultare ar 
trebui utilizate integral pentru aplicarea 
regulilor fixate în prezenta rezoluție;

K. întrucât prezenta rezoluție nu aduce 
atingere obligațiilor de informare rezultate 
din dreptul Uniunii și dreptul național; în 
măsura în care dreptul Uniunii și dreptul 
național prevăd aceasta, procedurile de 
informare ar trebui utilizate integral pentru 
punerea în aplicare a recomandărilor 
fixate în prezenta rezoluție;

Or. en

Amendamentul 47
Alejandro Cercas

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât această rezoluție nu 
afectează obligațiile de ocupare a forței de 
muncă și obligațiile în legătură cu 
încetarea ocupării unui loc de muncă 
rezultate din legislația națională;

Or. en

Amendamentul 48
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât prezenta rezoluție nu aduce 
atingere obligațiilor referitoare la 
protecția ocupării forței de muncă și la 
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încetarea contractelor de muncă rezultate 
din dreptul național;

Or. fr

Amendamentul 49
Jelko Kacin

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât, deși pe parcursul deceniului 
anterior partenerii sociali europeni au 
fost consultați de două ori, Comisia nu a 
adoptat măsuri concrete în vederea 
aplicării largi la nivelul Uniunii a unor 
demersuri anticipative și proactive, 
precum și a unor practici de restructurare 
responsabile din punct de vedere social, 
pe care le amintește într-un număr foarte 
mare de documente politice;

eliminat

Or. en

Amendamentul 50
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât, deși pe parcursul deceniului 
anterior partenerii sociali europeni au fost 
consultați de două ori, Comisia nu a 
adoptat măsuri concrete în vederea 
aplicării largi la nivelul Uniunii a unor 
demersuri anticipative și proactive, 
precum și a unor practici de restructurare 
responsabile din punct de vedere social, 
pe care le amintește într-un număr foarte 
mare de documente  politice;

L. întrucât, deși pe parcursul deceniului 
anterior partenerii sociali europeni au fost 
consultați de două ori;
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Or. es

Amendamentul 51
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul La (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

La. întrucât există mari diferențe în 
legislația națională privind 
responsabilitățile angajatorilor față de 
angajați în procesul de restructurare; 
întrucât, în unele țări, Fondul european 
de ajustare la globalizare este utilizat 
pentru măsurile care în alte țări constituie 
răspunderea angajatorului;

Or. en

Amendamentul 52
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât o bună informare și consultare 
în ceea ce privește restructurarea înseamnă 
o manieră mai inteligentă, proactivă, 
responsabilă și strategică, care va 
contribui la creșterea competitivității 
întreprinderilor din UE, transmițând
totodată un mesaj de siguranță și 
transparență cetățenilor europeni în aceste 
momente de criză;

M. întrucât o bună și eficientă informare și 
consultare în ceea ce privește restructurarea 
înseamnă ca aceasta să aibă loc cu mai 
multe luni înainte de decizia de 
restructurare în cauză, să vizeze, de 
asemenea, subcontractanții și să 
organizeze rapid cursuri de reconversie 
profesională, cu scopul de a contribui la 
creșterea competitivității întreprinderilor 
din UE, transmițând totodată un mesaj de 
siguranță și transparență cetățenilor 
europeni și investitorilor în aceste 
momente de criză;
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Or. fr

Amendamentul 53
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât o bună informare și consultare
în ceea ce privește restructurarea înseamnă 
o manieră mai inteligentă, proactivă, 
responsabilă și strategică, care va
contribui la creșterea competitivității 
întreprinderilor din UE, transmițând 
totodată un mesaj de siguranță și 
transparență cetățenilor europeni în aceste 
momente de criză;

M. întrucât o bună informare în ceea ce 
privește restructurarea poate contribui la 
creșterea competitivității întreprinderilor 
din UE, transmițând totodată un mesaj de 
siguranță și transparență cetățenilor 
europeni în aceste momente de criză;

Or. en

Amendamentul 54
Jelko Kacin, Marian Harkin

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât o bună informare și consultare
în ceea ce privește restructurarea înseamnă 
o manieră mai inteligentă, proactivă, 
responsabilă și strategică, care va
contribui la creșterea competitivității 
întreprinderilor din UE, transmițând 
totodată un mesaj de siguranță și 
transparență cetățenilor europeni în aceste 
momente de criză;

M. întrucât o bună informare și consultare 
în ceea ce privește restructurarea poate 
contribui la creșterea competitivității 
întreprinderilor din UE, transmițând 
totodată un mesaj de siguranță și 
transparență cetățenilor europeni în aceste 
momente de criză;

Or. en
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Amendamentul 55
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât o bună informare și consultare 
în ceea ce privește restructurarea înseamnă 
o manieră mai inteligentă, proactivă, 
responsabilă și strategică, care va contribui
la creșterea competitivității întreprinderilor 
din UE, transmițând totodată un mesaj de 
siguranță și transparență cetățenilor 
europeni în aceste momente de criză;

M. întrucât o bună informare și consultare 
în ceea ce privește restructurarea înseamnă 
o manieră mai inteligentă, proactivă, 
responsabilă și strategică, care poate 
contribui la creșterea competitivității 
întreprinderilor din UE, transmițând 
totodată un mesaj de siguranță și 
transparență cetățenilor europeni în aceste 
momente de criză;

Or. es

Amendamentul 56
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât în prezent are loc revizuirea 
Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 decembrie 2006 privind crearea 
Fondului european de ajustare la 
globalizare;

Or. it

Amendamentul 57
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât întreprinderile care nu 
reușesc să se adapteze la condițiile în 
schimbare nu vor putea să mențină ritmul 
cu concurența pe termen lung;

Or. es

Amendamentul 58
Frédéric Daerden

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât Comisia1 a lansat, cu scopul 
de a sprijini angajații și întreprinderile în 
anticiparea schimbărilor într-un mod cât 
mai eficient, cercetări aprofundate și 
analize privind atât fenomenul 
restructurărilor în sine, cât și 
supravegherea sectoarelor de activitate, 
inclusiv o serie de studii referitoare la 
schimbările în materie de ocupare a forței 
de muncă intervenite între momentul 
prezent și 2020; întrucât această analiză 
de previziune este desfășurată în 
colaborare cu cercetători independenți, 
partenerii sociali și celelalte instituții 
europene, precum Parlamentul European 
și agențiile și organismele Uniunii, 
precum Centrul European de 
Monitorizare a Schimbării (EMCC)2  din 
cadrul Fundației Europene pentru 
Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de 
Muncă (Eurofound) și Centrul European 
pentru Dezvoltarea Formării Profesionale 
(Cedefop);
__________________
1 SEC(2008) 2154 DOCUMENT DE 
LUCRU AL PERSONALULUI 
COMISIEI, Restructurarea și ocuparea 
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forței de muncă, contribuția Uniunii 
Europene.
2 În 2001, a fost pusă în aplicare una 
dintre propunerile Grupului de experți 
Gyllenhammar. Aceasta a implicat 
stabilirea unui Centru European de 
Monitorizare a Schimbării (EMCC) în 
cadrul EUROFUND, Fundația 
Europeană pentru Îmbunătățirea 
Condițiilor de Viață și de Muncă în 
Dublin. EMCC gestionează în special 
Monitorul european al restructurării 
(ERM) care adună informații privind 
operațiunile de restructurare la o anumită 
scară.

Or. fr

Amendamentul 59
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât, având în vedere sprijinirea 
lucrătorilor și a întreprinderilor în 
anticiparea schimbărilor în mod eficient, 
Comisia1 a lansat cercetări și analize 
aprofundate, atât privind fenomenul de 
restructurare însuși, cât și privind 
monitorizarea sectoarelor de activitate, 
inclusiv o serie de studii privind 
schimbările din domeniul ocupării forței 
de muncă între prezent și 2020; întrucât 
această analiză prospectivă este realizată 
în colaborare cu cercetători independenți, 
partenerii sociali și alte instituții europene 
precum Parlamentul European, agenții și 
organisme ale Uniunii precum Centrul 
European de Monitorizare a Schimbării 
EUROFUND (EMCC)2 și Centrul 
European pentru Dezvoltarea Formării 
Profesionale (Cedefop).
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__________________
1 SEC(2008) 2154 DOCUMENT DE 
LUCRU AL PERSONALULUI 
COMISIEI, Restructurarea și ocuparea 
forței de muncă, contribuția Uniunii 
Europene.
2 În 2001, a fost pusă în aplicare una 
dintre propunerile Grupului de experți 
Gyllenhammar. Aceasta a implicat 
înființarea unui Centru european de 
monitorizare a schimbării (EMCC) în 
cadrul EUROFUND, Fundația 
Europeană pentru Îmbunătățirea 
Condițiilor de Viață și de Muncă în 
Dublin. EMCC gestionează în special 
Monitorul european al restructurării 
(ERM) care adună informații privind 
operațiunile de restructurare la o anumită 
scară.

Or. en

Amendamentul 60
Emer Costello

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât, având în vedere sprijinirea 
lucrătorilor și a întreprinderilor în 
anticiparea schimbărilor în mod eficient, 
Comisia1 a lansat cercetări și analize 
aprofundate, atât privind fenomenul de 
restructurare însuși, cât și privind 
monitorizarea sectoarelor de activitate, 
inclusiv o serie de studii privind 
schimbările din domeniul ocupării forței 
de muncă între prezent și 2020; întrucât
această analiză prospectivă este realizată 
în colaborare cu cercetători independenți, 
partenerii sociali și alte instituții europene 
precum Parlamentul European, agenții și 
organisme ale Uniunii precum Centrul 
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european de monitorizare a schimbării 
EUROFUND (EMCC)2 și Centrul 
European pentru Dezvoltarea Formării 
Profesionale (Cedefop).
__________________
1 SEC(2008) 2154 DOCUMENT DE 
LUCRU AL PERSONALULUI 
COMISIEI, Restructurarea și ocuparea 
forței de muncă, contribuția Uniunii 
Europene.
2 În 2001, a fost pusă în aplicare una 
dintre propunerile Grupului de experți 
Gyllenhammar. Aceasta a implicat 
stabilirea unui Centru european de 
monitorizare a schimbării (EMCC) în 
cadrul EUROFUND, Fundația 
europeană pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață și de muncă în Dublin. 
EMCC gestionează în special Monitorul 
european al restructurării (ERM) care 
adună informații privind operațiunile de 
restructurare la o anumită scară.

Or. en

Amendamentul 61
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Considerentul Mb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Mb. întrucât companiile și sectoarele 
obișnuiesc să fie cele care își cunosc 
prioritățile de restructurare;

Or. es

Amendamentul 62
Veronica Lope Fontagné
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Propunere de rezoluție
Considerentul Mc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Mc. întrucât fiecare stat membru suferă 
diferite tipuri de procese de restructurare 
și repercusiunile sunt diferite în fiecare 
dintre acestea;

Or. es

Amendamentul 63
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită Comisiei să prezinte 
Parlamentului în termen de trei luni de la 
data adoptării prezentei rezoluții, în 
temeiul articolului 225 din tratat, o 
propunere legislativă pentru o directivă, 
conform recomandării din anexă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 64
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită Comisiei să prezinte 
Parlamentului în termen de trei luni de la 
data adoptării prezentei rezoluții, în 
temeiul articolului 225 din tratat, o 
propunere legislativă pentru o directivă, 
conform recomandării din anexă;

1. solicită Comisiei să prezinte 
Parlamentului în termen de trei luni de la 
data adoptării prezentei rezoluții 
concluziile consultării Cărții Verzi;
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Or. es

Amendamentul 65
Jelko Kacin, Marian Harkin, Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită Comisiei să prezinte 
Parlamentului în termen de trei luni de la 
data adoptării prezentei rezoluții, în 
temeiul articolului 225 din tratat, o 
propunere legislativă pentru o directivă, 
conform recomandării din anexă;

1. solicită Comisiei să prezinte 
Parlamentului în termen de șase luni de la 
data adoptării prezentei rezoluții, în 
temeiul articolului 225 din Tratatul CE, un 
cod de bună practică privind 
restructurarea: 

Or. en

Amendamentul 66
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – paragraful 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Solicită Comisiei și instituțiilor implicate 
în procedura legislativă ordinară să 
susțină, în faza de revizuire a 
Regulamentului nr. 1927/2006, extinderea 
domeniului său de aplicare la toate noile 
aspecte care rezultă din evoluția noilor și 
multiplelor forme de restructurare de pe 
piața europeană, inclusiv delocalizarea 
spontană intra și extra UE, o problemă 
care afectează în mod violent lucrătorii;

Or. it

Amendamentul 67
Veronica Lope Fontagné
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. solicită Comisiei ca, în cazul în care 
concluziile consultării Cărții Verzi indică 
necesitatea unei restructurări, să propună 
o recomandare în ceea ce privește 
restructurarea cât mai rapid posibil, 
respectând principiul subsidiarității;

Or. es

Amendamentul 68
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. confirmă necesitatea stabilirii unor 
condiții favorabile schimbării care, în 
același timp, anticipează și previn 
posibilele efecte negative în termeni de 
pierdere a locurilor de muncă, este 
imperios necesar să se acționeze în mod 
coordonat la nivelul optim corespunzător 
(regional, național și/sau european) în 
următoarele medii: consolidarea pieței 
interne europene, acordând o atenție 
specială îmbunătățirii accesului la 
finanțare; stabilitatea și previzibilitatea 
cadrului de reglementare; eficiența 
piețelor de muncă; creșterea șanselor de 
angajare a lucrătorilor printr-o educație 
și formare mai concentrate asupra 
calității și la o calitate mai înaltă; și 
sprijin îndreptat spre inovare și o politică 
industriale activă și eficientă care să 
contribuie la generarea de noi 
oportunități, atât pentru companii, cât și 
pentru lucrători;



PE494.585v01-00 38/41 AM\910056RO.doc

RO

Or. es

Amendamentul 69
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. subliniază că IMM-urile sunt mai 
puțin dotate decât marile întreprinderi 
pentru desfășurarea aceluiași tip de bune 
practici de restructurare.  De aceea, 
acestea ar trebui  promovate și sprijinite 
în procesul de restructurare a 
întreprinderilor de care depind; 

Or. es

Amendamentul 70
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. confirmă că aceste recomandări respectă 
principiile subsidiarității și 
proporționalității, precum și drepturile 
fundamentale ale cetățenilor;

2. solicită Comisiei să asigure că aceste 
recomandări respectă principiile 
subsidiarității și proporționalității, 
drepturile fundamentale ale cetățenilor, 
libertatea antreprenorială și dreptul la 
proprietate;

Or. en

Amendamentul 71
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. confirmă că aceste recomandări
respectă principiile subsidiarității și 
proporționalității, precum și drepturile 
fundamentale ale cetățenilor;

2. confirmă că recomandările menționate
respectă principiile subsidiarității și 
proporționalității, precum și drepturile 
fundamentale ale cetățenilor;

Or. es

Amendamentul 72
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. confirmă relevanța unui dialog 
puternic, bazat pe încredere reciprocă și 
răspundere comună, ca un instrument 
mai bun pentru găsirea unor soluții 
bazate pe consens și pe abordări comune, 
la momentul anticipării, prevenirii și 
gestionării proceselor de restructurare.  
Din această perspectivă, ar trebui să se 
intensifice schimbul de bune practici și 
experiențe la nivel european.

Or. es

Amendamentul 73
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. solicită Comisiei să analizeze dacă este 
necesară luarea unor măsuri la nivel 
european pentru a supraveghea 
activitățile întreprinderilor, cu scopul de a 
evita orice tip de abuz care implică un 
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prejudiciu, în special pentru lucrători;

Or. es

Amendamentul 74
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 2 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2c. solicită ca o concediere să fie evaluată 
ca ultimă opțiune și după considerarea 
tuturor alternativelor, fără ca aceasta să 
afecteze competitivitatea întreprinderilor;

Or. es

Amendamentul 75
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că propunerea solicitată nu 
are implicații financiare;

eliminat

Or. es

Amendamentul 76
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că propunerile solicitate nu 
au implicații financiare;

3. solicită Comisiei să garanteze că 
recomandările nu au implicații financiare 
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pentru întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 77
Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite Consiliului și Comisiei prezenta 
propunere legislativă, precum și 
recomandările detaliate în anexă.

4. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite Consiliului și Comisiei prezenta 
propunere, precum și recomandările 
detaliate în anexă.

Or. es

Amendamentul 78
Jelko Kacin, Nadja Hirsch
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite Consiliului și Comisiei prezenta 
propunere legislativă, precum și 
recomandările detaliate în anexă.

4. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite Consiliului și Comisiei prezenta 
propunere, precum și recomandările 
detaliate în anexă.

Or. en


