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JUSTIFICARE SUCCINTĂ
Observații generale
Propunerea legislativă urmărește să reînnoiască Fondul european de ajustare la globalizare
FEG), aducând o serie de schimbări în încercarea de a-i îmbunătăți eficiența.
Raportorul sprijină existența FEG și încurajează dezvoltarea acestuia pentru cadrul financiar
multianual 2014-2020, ca fond complementar politicilor naționale și regionale de ocupare a
forței de muncă sau altor fonduri ale UE.
Consolidarea FEG este cu atât mai importantă, cu cât UE este un spațiu economic foarte
deschis și, în consecință, sensibil la șocuri externe. UE recunoaște și prin intermediul FEG că
liberalizarea investițiilor și a comerțului a globalizat piața muncii și că o astfel de deschidere,
deși generează câștiguri globale pentru economia Uniunii, poate genera și costuri sociale în
unele regiuni și sectoare.
În primul rând, FEG ar trebui dezvoltat din rațiuni de eficacitate și echitate. Lucrătorii
disponibilizați ca urmare a schimbărilor din comerțul mondial întâmpină mai multe dificultăți
decât media în a-și găsi un nou loc de muncă și suferă pierderi salariale mai mari la
reangajare. De asemenea, aceștia sunt susceptibili de a avea competențe profesionale specifice
ocupațiilor și industriilor aflate în declin.
În al doilea rând, sectorul de piață afectat de deschiderea comercială s-a extins pe măsură ce
inovațiile și tehnologiile au făcut ca circuitul de aprovizionare cu bunuri și servicii să devină
din ce în ce mai internațional. FEG ar trebui așadar dezvoltat fără a se exclude nicio activitate
din domeniul său de eligibilitate.
În al treilea rând, UE are nevoie de un instrument de ajustare pentru a face față consecințelor
acordurilor sale comerciale asupra pieței muncii din Uniune, în paralel cu competența sa
exclusivă de a încheia acorduri comerciale internaționale. Această chestiune nu ține doar de
egalitatea șanselor, ci și de economia politică. Nu li se poate cere cetățenilor UE să sprijine
deschiderea comercială, dacă UE nu poate acționa în sprijinul lucrătorilor care au fost
disponibilizați din cauza deschiderii crescute față de concurenții din țările terțe din sectorul
bunurilor și serviciilor.
Prezenta propunere stabilește o legătură explicită între FEG și consecințele acordurilor
comerciale internaționale, recunoscând că agricultorii pot fi afectați de viitoarele acorduri
comerciale bilaterale ale UE sau de un acord multilateral încheiat în cadrul Organizației
Mondiale a Comerțului. Dar propunerea nu ar trebui să excludă lucrătorii din sectoarele
neagricole din gama de beneficiari care pot susține că au trebuit să se orienteze către o altă
activitate profesională din cauza consecințelor unui acord comercial internațional.
În plus, raportorul pentru aviz propune ca Parlamentul European să aprobe acordurile
comerciale internaționale (cum ar fi eventualele acorduri de liber schimb UE-Mercosur sau
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UE-India), după ce s-a asigurat să FEG va fi în măsură, mai ales în termeni de alocare
bugetară, să facă față impactului acestor acorduri asupra forței de muncă din Europa.
Analiza detaliată a propunerii
Raportorul pentru aviz este de acord cu schimbările care vizează păstrarea modificărilor din
2009, determinate de criză, în special scăderea pragului de disponibilizări, care condiționează
eligibilitatea pentru FEG și creșterea pragului maxim de cofinanțare al FEG.
Trebuie, de asemenea, păstrată separarea dintre FEG și Fondul social european (FES),
deoarece cele două fonduri servesc unor obiective diferite.
Extinderea eligibilității FEG pentru IMM-uri, lucrători independenți și agricultori reprezintă
un progres salutar. Aceste categorii erau de facto excluse din gama de beneficiari posibili ai
fondului. Extinderea eligibilității pentru lucrătorii cu contracte de angajare atipice
demonstrează că, în forma de atunci, FEG avea condiții prea stricte pentru a fi eficace.
Cu toate acestea, propunerea nu se ocupă de problema principală a FEG: între depunerea
cererii și data la care se efectuează plățile trec, în medie, 11 luni. Prin accelerarea procesului
administrativ al dosarelor, a plăților și a acordurilor interinstituționale, Comisia urmărește să
se ajungă la un interval de 8 luni. Dar procedura bugetară (care cere ca ambele organe
decizionale în domeniu, Consiliul și Parlamentul, să aprobe fiecare solicitare de activare a
FEG) va rămâne un obstacol în calea accelerării procesului.
Raportorul pentru aviz susține ideea ca FEG să cofinanțeze programe orientate specific. Ori
de câte ori este posibil, aceste programe ar trebui să garanteze că formarea facilitează tranziția
spre locuri de muncă în noi sectoare care beneficiază de fapt de deschiderea Uniunii.
În sfârșit, în termeni bugetari, propunerea Comisiei fixează pragul pentru creditele de
angajament anuale la 429 milioane EUR, ceea ce reprezintă 3 miliarde EUR pentru 7 ani.
Pentru aceeași perioadă, fixează cheltuielile maxime pentru agricultori la 2,5 miliarde EUR.
Chiar dacă finanțarea anuală actuală a fost în mare parte sub-utilizată, lărgirea bazei de
eligibilitate pentru FEG va conduce probabil la creșterea numărului de cereri și, în consecință,
pragul va trebui revizuit, mai ales dacă politica comercială a UE va genera un număr de
acorduri comerciale care vor afecta ocuparea forței de muncă în UE.
AMENDAMENTE
Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și
afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1

PE483.733v02-00

RO

4/19

AD\901617RO.doc

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La 26 martie 2010, Consiliul European
a aprobat propunerea Comisiei de lansare a
unei noi strategii, Europa 2020. Una dintre
cele trei priorități ale strategiei Europa
2020 este o creștere favorabilă incluziunii
prin asigurarea autonomiei cetățenilor prin
rate ridicate ale ocupării forței de muncă,
investirea în dezvoltarea competențelor,
combaterea sărăciei și modernizarea
piețelor muncii și a sistemelor de formare
și de protecție socială pentru a ajuta
cetățenii să anticipeze și să gestioneze
schimbările, precum și pentru a construi o
societate solidară.

(1) La 26 martie 2010, Consiliul European
a aprobat propunerea Comisiei de lansare a
unei noi strategii, Europa 2020. Una dintre
cele trei priorități ale strategiei Europa
2020 este o creștere favorabilă incluziunii
prin asigurarea autonomiei cetățenilor prin
rate ridicate ale ocupării forței de muncă,
investirea în dezvoltarea competențelor,
combaterea sărăciei și modernizarea
piețelor muncii și a sistemelor de formare
și de protecție socială pentru a ajuta
cetățenii să anticipeze și să gestioneze
schimbările, precum și pentru a construi o
societate solidară favorabilă incluziunii.

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 5
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Respectând Comunicarea privind „Un
buget pentru Europa 2020”, domeniul de
aplicare al FEG ar trebui să fie extins
pentru a facilita adaptarea agricultorilor la
o nouă situație de piață care rezultă din
acordurile comerciale internaționale în
sectorul agricol și care duce la o schimbare
sau o ajustare semnificativă în activitățile
agricole ale agricultorilor afectați, astfel
încât să îi ajute să devină structural mai
competitivi sau să faciliteze tranziția lor
către activități neagricole.

(5) Respectând Comunicarea privind „Un
buget pentru Europa 2020”, domeniul de
aplicare al FEG ar trebui să fie extins
pentru a facilita adaptarea agricultorilor la
o nouă situație de piață care rezultă din
acordurile comerciale internaționale în
sectorul agricol și care duce la o schimbare
sau o ajustare semnificativă în activitățile
agricole ale agricultorilor afectați, astfel
încât să îi ajute să devină structural mai
competitivi sau să faciliteze tranziția lor
către activități neagricole. Prezentul
regulament ar trebui să recunoască
posibilitatea extinderii acestui principiu la
toți lucrătorii disponibilizați ca urmare a
acordurilor comerciale internaționale,
inclusiv agricultorii.
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Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 8
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În ceea ce privește agricultorii,
domeniul de aplicare al FEG ar trebui să
includă beneficiarii afectați de acorduri
bilaterale încheiate de Uniune în
conformitate cu articolul XXIV al GATT
sau de acorduri multilaterale încheiate în
cadrul Organizației Mondiale a
Comerțului. Sunt vizați agricultorii care își
schimbă sau ajustează semnificativ
activitățile agricole într-o perioadă care
începe de la parafarea unui astfel de acord
comercial și se încheie la trei ani după
deplina sa punere în aplicare.

(8) În ceea ce privește lucrătorii afectați de
acordurile comerciale internaționale,
domeniul de aplicare al FEG ar trebui să
includă beneficiarii afectați de acorduri
bilaterale încheiate de Uniune în
conformitate cu articolul XXIV al GATT
sau de acorduri multilaterale încheiate în
cadrul Organizației Mondiale a
Comerțului. Sunt vizați agricultorii,
precum și alți lucrători disponibilizați ca
urmare a schimbărilor din comerțul
mondial care își schimbă sau ajustează
semnificativ activitățile agricole într-o
perioadă care începe de la parafarea unui
astfel de acord comercial și se încheie la
trei ani după deplina sa punere în aplicare.

Justificare
FEG ar trebui să devină un instrument al UE destinat compensării în materie de ocupare a
forței de muncă pentru ajustarea în general la consecințele acordurilor comerciale.
Întreprinderile industriale și de servicii sunt afectate în egală măsură de acordurile
comerciale ca și sectorul agricol.

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 10
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) La conceperea pachetului coordonat
de măsuri politice active pentru piața forței
de muncă, statele membre ar trebui să
acorde prioritate măsurilor care vor
contribui în mod semnificativ la
capacitatea de inserție profesională a

(10) La conceperea pachetului coordonat
de măsuri politice active pentru piața forței
de muncă, statele membre ar trebui să
acorde prioritate măsurilor care vor
conduce la reangajarea lucrătorilor
concediați. Statele membre ar trebui să facă
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lucrătorilor concediați. Statele membre ar
trebui să facă eforturi pentru ca cel puțin
50 % dintre lucrătorii vizați să fie
reintegrați în muncă sau în noi activități în
termen de 12 luni de la data cererii.

eforturi pentru ca cel puțin 50 % dintre
lucrătorii vizați să fie reintegrați în muncă
sau în noi activități în termen de 12 luni de
la data cererii.

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 12
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) În conformitate cu principiul bunei
gestiuni financiare, contribuțiile financiare
din FEG nu ar trebui să substituie măsurile
de sprijin care sunt disponibile pentru
lucrătorii concediați în cadrul fondurilor
structurale ale Uniunii și al altor politici
sau programe ale Uniunii.

(12) În conformitate cu principiul bunei
gestiuni financiare, contribuțiile financiare
din FEG nu ar trebui să substituie măsurile
de sprijin care sunt disponibile pentru
lucrătorii concediați în cadrul fondurilor
structurale ale Uniunii și al altor politici
sau programe ale Uniunii, îndeosebi FSE
sau PAC.

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
1a. Pentru combaterea efectelor nefaste
ale globalizării, este necesar, de
asemenea, să se creeze locuri de muncă
durabile pe teritoriul Uniunii, prin
elaborarea de către Uniune a unei
adevărate strategii de promovare a
producției, alături de o concurență loială
cu principalele economii emergente și de
o politică fermă de sprijinire a creșterii.
Promovarea dialogului social, sporirea
calității produselor de consum, o mai
bună informare a consumatorilor,
intensificarea cercetării și inovării,
crearea de noi instrumente publice și
private de finanțare a economiei și
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dezvoltarea de întreprinderi mici și
mijlocii reprezintă instrumente eficiente
pentru consolidarea capacităților de
producție ale Uniunii.

Amendamentul

7

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Scopul FEG este de a contribui la creșterea
economică și la ocuparea forței de muncă
în Uniune, permițând Uniunii să manifeste
solidaritate față de lucrătorii concediați ca
urmare a schimbărilor majore în structura
comerțului mondial, ca urmare a
globalizării, acordurilor comerciale care
afectează agricultura sau unei crize
neprevăzute, și să furnizeze sprijin
financiar pentru reinserția lor profesională
rapidă, sau pentru modificarea sau
adaptarea activităților lor agricole.

Scopul FEG este de a contribui la creșterea
economică și la ocuparea forței de muncă
în Uniune, permițând Uniunii să manifeste
solidaritate față de lucrătorii concediați ca
urmare a schimbărilor majore în structura
comerțului mondial, ca urmare a
globalizării, acordurilor comerciale care
afectează grav sectoarele economice al
Uniunii, îndeosebi agricultura, sau unei
crize financiare și economice neprevăzute,
și să furnizeze sprijin financiar pentru
reinserția lor profesională rapidă, sau
pentru modificarea sau adaptarea
activităților lor.

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
2a. FEG ar trebui să încerce să garanteze
că Uniunea, având în competența sa
exclusivă politica comercială comună,
dispune totodată de propriul său
instrument de ajustare adecvat, care are
capacitatea de a echilibra posibilele
pierderi determinate de acordurile
comerciale internaționale pe care aceasta
le negociază.
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Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 3
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivul acțiunilor care beneficiază de
contribuții financiare din partea fondului în
conformitate cu articolul 2 literele (a) și (b)
este acela de a garanta că minimum 50 %
dintre lucrătorii care participă la aceste
acțiuni își găsesc un loc de muncă stabil, în
termen de un an de la data cererii.

Obiectivul acțiunilor care beneficiază de
contribuții financiare din partea fondului în
conformitate cu articolul 2 literele (a) și (b)
este acela de a garanta că minimum 50 %
dintre lucrătorii care participă la aceste
acțiuni se integrează pe piața muncii, în
termen de un an de la data cererii. Acest
obiectiv ar trebui reevaluat în cadrul
revizuirii intermediare a prezentului
regulament.

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera a
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) lucrătorilor concediați ca urmare a
schimbărilor structurale majore în
structura comerțului mondial ca urmare a
globalizării, demonstrată în special printr-o
creștere substanțială a importurilor în
Uniune, un declin rapid al cotei de piață a
Uniunii într-un sector determinat sau o
delocalizare a activităților în țări terțe, în
cazul în care concedierile respective au un
puternic impact negativ asupra economiei
locale, regionale sau naționale;

(a) lucrătorilor concediați ca urmare a
schimbărilor majore în structura comerțului
mondial ca urmare a globalizării,
demonstrate în special printr-o schimbare
radicală a modelului comercial de exportimport de bunuri sau de servicii al
Uniunii, un declin rapid al cotei de piață a
Uniunii într-un sector determinat sau o
delocalizare a activităților în țări terțe, în
cazul în care concedierile respective au un
puternic impact negativ asupra economiei
locale, regionale sau naționale;

Justificare
Ar trebui incluse toate schimbările majore cauzate de deschiderea comercială, chiar dacă
declinul este lent.
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Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera c
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) lucrătorilor care își schimbă sau își
ajustează activitățile agricole anterioare
într-o perioadă care începe cu parafarea de
către Uniune a acordului comercial care
conține măsuri de liberalizare a comerțului
pentru sectorul agricol relevant și se
încheie la trei ani după punerea deplină în
aplicare a acestor măsuri și cu condiția ca
aceste măsuri comerciale să ducă la o
creștere substanțială a importurilor în
Uniune de un produs agricol sau produse
agricole, însoțită de o scădere
semnificativă a prețurilor acestor produse
la nivelul Uniunii sau, după caz, la nivel
național sau regional.

(c) lucrătorilor, inclusiv agricultorilor,
care își schimbă sau își ajustează
activitățile anterioare sau își schimbă
sectorul de activitate într-o perioadă care
începe cu parafarea de către Uniune a
acordului comercial care conține măsuri de
liberalizare a comerțului pentru sectorul
agricol relevant și se încheie la trei ani
după punerea deplină în aplicare a acestor
măsuri și cu condiția ca aceste măsuri
comerciale să ducă la o creștere
substanțială a importurilor în Uniune de un
produs agricol sau produse agricole,
însoțită de o scădere semnificativă a
prețurilor acestor produse la nivelul
Uniunii sau, după caz, la nivel național sau
regional.

Justificare
Acest articol ar trebui să prevadă și alte tipuri de activități afectate de acordurile comerciale
internaționale. Ar trebui să prevadă faptul că un număr mare de lucrători disponibilizați
trebuie să-și schimbe radical activitățile când sunt concediați în urma deschiderii comerciale.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) „un lucrător” înseamnă proprietarimanageri de microîntreprinderi,
întreprinderi mici și mijlocii și lucrătorii
care desfășoară o activitate independentă
(inclusiv agricultorii) și toți membrii
gospodăriei activi în întreprindere, cu
condiția ca, dacă sunt agricultori, să fi
produs deja produsul afectat de acordul
comercial relevant înainte ca măsurile
privind sectorul specific să fie puse în
PE483.733v02-00
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(d) „un lucrător” înseamnă proprietarimanageri de microîntreprinderi,
întreprinderi mici și mijlocii și lucrătorii
care desfășoară o activitate independentă
(inclusiv agricultorii) și toți membrii
gospodăriei care sunt declarați ca fiind
activi în întreprindere, cu condiția să fi
produs deja produsul afectat de acordul
comercial relevant înainte ca măsurile
privind sectorul specific să fie puse în
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aplicare.

aplicare.

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) pentru piețele mici de forță de muncă
sau în împrejurări excepționale, justificate
în mod corespunzător de către statul
membru solicitant, o cerere pentru o
contribuție financiară în conformitate cu
prezentul articol poate fi considerată
admisibilă chiar dacă criteriile prevăzute la
alineatul (1) literele (a) sau (b) nu sunt
îndeplinite în totalitate, atunci când
concedierile au un impact grav asupra
ocupării forței de muncă și asupra
economiei locale. Statul membru
precizează care dintre criteriile de
intervenție stabilite la alineatul (1) literele
(a) și (b) nu sunt îndeplinite în totalitate.

(2) Pentru piețele mici de forță de muncă
sau în împrejurări excepționale, în special
în ceea ce privește cererile colective care
implică IMM-uri, justificate în mod
corespunzător de către statul membru
solicitant, o cerere pentru o contribuție
financiară în conformitate cu prezentul
articol poate fi considerată admisibilă chiar
dacă criteriile prevăzute la alineatul (1)
literele (a) sau (b) nu sunt îndeplinite în
totalitate, atunci când concedierile au un
impact grav asupra ocupării forței de
muncă și asupra economiei locale. Statul
membru precizează care dintre criteriile de
intervenție stabilite la alineatul (1) literele
(a) și (b) nu sunt îndeplinite în totalitate.

Justificare
Aceste schimbări sunt necesare pentru a menține coerența cu articolul 2 litera (c).
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În ceea ce privește agricultorii, în cazul
în care consideră, după ce s-a parafat un
acord comercial și pe baza informațiilor,
datelor și analizelor de care dispune, că
este probabil să se îndeplinească, pentru un
număr important de agricultori, condițiile
pentru sprijin în conformitate cu articolul 2
litera (c), Comisia adoptă acte delegate în
conformitate cu articolul 24 prin care
AD\901617RO.doc

(3) În ceea ce privește lucrătorii
disponibilizați ca urmare a schimbărilor
din comerțul mondial, inclusiv, dacă este
cazul, agricultorii, în cazul în care
consideră, după ce s-a parafat un acord
comercial și pe baza informațiilor, datelor
și analizelor de care dispune, că este
probabil să se îndeplinească, pentru un
număr important de lucrători
11/19

PE483.733v02-00

RO

desemnează sectoarele sau produsele
eligibile, definește zonele geografice
afectate, după caz, stabilește o valoare
maximă a sprijinului potențial la nivelul
Uniunii, stabilește perioade de referință și
condiții de eligibilitate pentru agricultori și
date de eligibilitate pentru cheltuieli și
instituie termenul limită de depunere a
cererilor și, după caz, conținutul acestor
cereri în conformitate cu articolul 8
alineatul (2).

disponibilizați ca urmare a schimbărilor
din comerțul mondial, inclusiv, dacă este
cazul, agricultori, condițiile pentru sprijin
în conformitate cu articolul 2 litera (c),
Comisia adoptă acte delegate în
conformitate cu articolul 24 prin care
desemnează sectoarele sau produsele
eligibile, definește zonele geografice
afectate, după caz, stabilește o valoare
maximă a sprijinului potențial la nivelul
Uniunii, stabilește perioade de referință și
condiții de eligibilitate pentru lucrătorii
disponibilizați ca urmare a schimbărilor
din comerțul mondial, inclusiv, dacă este
cazul, agricultori și date de eligibilitate
pentru cheltuieli și instituie termenul limită
de depunere a cererilor și, după caz,
conținutul acestor cereri în conformitate cu
articolul 8 alineatul (2).

Justificare
Aceste schimbări sunt necesare pentru a menține coerența cu articolul 2 litera (c).
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 6 – litera c
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) agricultori care își schimbă sau
ajustează activitățile agricole anterioare ca
urmare a parafării de către Uniune a unui
acord comercial menționat într-un act
delegat adoptat în conformitate cu articolul
4 alineatul (3).

(c) lucrătorii disponibilizați ca urmare a
schimbărilor din comerțul mondial,
inclusiv, dacă este cazul, agricultori care
își schimbă sau ajustează activitățile
agricole anterioare ca urmare a parafării de
către Uniune a unui acord comercial
menționat într-un act delegat adoptat în
conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

Justificare
Aceste schimbări sunt necesare pentru a menține coerența cu articolul 2 litera (c).
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Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Se poate acorda o contribuție financiară
pentru măsurile active de pe piața muncii
care fac parte dintr-un ansamblu coordonat
de servicii personalizate, concepute pentru
a facilita reinserția lucrătorilor concediați
vizați într-un loc de muncă sau într-o
activitate independentă sau, în cazul
agricultorilor, pentru a-și schimba sau
ajusta activitățile anterioare. Ansamblul
coordonat de servicii personalizate poate
include în special:

(1) Se poate acorda o contribuție financiară
pentru măsurile active de pe piața muncii
care fac parte dintr-un ansamblu coordonat
de servicii personalizate, concepute pentru
a facilita reinserția lucrătorilor concediați
vizați într-un loc de muncă sau într-o
activitate independentă sau, în cazul
lucrătorilor disponibilizați ca urmare a
schimbărilor din comerțul mondial,
inclusiv, dacă este cazul, al agricultorilor,
pentru a-și schimba sau ajusta activitățile
anterioare, preferabil sprijinind tranziția
spre activitățile aflate în plină creștere
datorită liberalizării comerțului.
Ansamblul coordonat de servicii
personalizate poate include în special:

Justificare
FEG ar trebui să țină cont de faptul că cele mai eficace programe orientate specific sunt
acelea care ajută și instruiesc forța de muncă pentru a reuși tranziția de la un sector în declin
la activități economice în plină creștere.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) asistență pentru căutarea unui loc de
muncă, orientare profesională, servicii de
consiliere, mentorat, asistență în domeniul
reorientării profesionale și promovarea
spiritului antreprenorial, ajutor pentru
desfășurarea de activități independente și
demararea de afaceri sau schimbarea sau
ajustarea activității (inclusiv investiții în
active fizice), activități de cooperare,
formare și reconversie profesională
individualizată, inclusiv competențe în

(a) formare și reconversie profesională
individualizată, inclusiv dezvoltarea unor
competențe în domeniul tehnologiei
informației și comunicațiilor și
certificarea experienței dobândite,
asistență pentru căutarea unui loc de
muncă, măsuri pentru crearea de locuri de
muncă, orientare profesională, servicii de
consiliere, mentorat, promovarea spiritului
antreprenorial, ajutor pentru desfășurarea
de activități independente și demararea de
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afaceri sau schimbarea sau ajustarea
activității (inclusiv investiții în active
fizice), activități de cooperare;

domeniul tehnologiei informației și
comunicațiilor și certificarea experienței
dobândite;

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) măsuri speciale, pe o durată limitată,
cum ar fi alocații pentru căutarea unui
loc de muncă, stimulente de creare de
locuri de muncă pentru angajatori, alocații
de mobilitate, sau alocații de formare sau
de subzistență (inclusiv alocații pentru
îngrijitori sau servicii de înlocuire în cadrul
exploatației), toate limitate la durata
căutării active documentate a unui loc de
muncă sau a activităților de învățare pe tot
parcursul vieții sau de formare;

(b) măsuri speciale, pe o durată limitată,
stimulente de creare de locuri de muncă
pentru angajatori, alocații de mobilitate,
sau alocații de formare sau de subzistență
(inclusiv alocații pentru îngrijitori sau
servicii de înlocuire în cadrul exploatației),
toate limitate la durata căutării active
documentate a unui loc de muncă sau a
activităților de învățare pe tot parcursul
vieții sau de formare;

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) măsuri pentru a stimula în special
lucrătorii defavorizați sau în vârstă să
rămână sau să se întoarcă pe piața muncii.

(c) măsuri pentru a stimula în special
lucrătorii defavorizați sau în vârstă să se
întoarcă pe piața muncii.

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statul membru înaintează Comisiei o
cerere completă în termen de 12 săptămâni
de la data la care se îndeplinesc criteriile

(1) Statul membru înaintează Comisiei o
cerere completă în termen de 12 săptămâni
de la data la care se îndeplinesc criteriile

PE483.733v02-00

RO

14/19

AD\901617RO.doc

stabilite la articolul 4 alineatele (1) sau (2)
sau, după caz, înainte de termenul limită
stabilit de Comisie în conformitate cu
articolul 4 alineatul (3). În circumstanțe
excepționale și justificate corespunzător,
cererea poate fi completată de statul
membru solicitant cu informații
suplimentare în termen de șase luni de la
data cererii, după care Comisia evaluează
cererea pe baza informațiilor disponibile.
Comisia își încheie evaluarea cererii în
termen de douăsprezece săptămâni de la
data primirii unei cereri complete sau (în
cazul unei cereri incomplete) la șase luni
de la data cererii inițiale, oricare survine
mai întâi.

stabilite la articolul 4 alineatele (1) sau (2)
sau, după caz, înainte de termenul limită
stabilit de Comisie în conformitate cu
articolul 4 alineatul (3). În circumstanțe
excepționale și justificate corespunzător,
cererea poate fi completată de statul
membru solicitant cu informații
suplimentare în termen de șase luni de la
data cererii, după care Comisia evaluează
cererea pe baza informațiilor disponibile.
Comisia își încheie evaluarea cererii în
termen de opt săptămâni de la data primirii
unei cereri complete sau (în cazul unei
cereri incomplete) în termen de șase luni
de la data cererii inițiale, oricare survine
mai întâi. Când examinează cererile,
Comisia se asigură că fondurile FEG sunt
acordate pentru a sprijini toate sectoarele,
regiunile și statele membre aflate în cea
mai mare dificultate.

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) o analiză motivată a legăturii dintre
concedieri și schimbările structurale
majore intervenite în practicile comerciale
mondiale sau perturbările grave suferite de
economia locală, regională sau națională
cauzate de o criză neprevăzută sau de noua
situație a pieței în sectorul agricol din
statul membru care apare din cauza
efectelor unui acord comercial parafat de
Uniunea Europeană în conformitate cu
articolul XXIV din GATT sau ale unui
acord multilateral parafat în cadrul
Organizației Mondiale a Comerțului în
conformitate cu articolul 2 litera (c).
Această analiză se bazează pe date
statistice și alte informații la nivelul cel
mai adecvat pentru a demonstra
îndeplinirea criteriilor de intervenție

(a) o analiză motivată a legăturii dintre
concedieri și schimbările structurale
majore intervenite în practicile comerciale
mondiale sau perturbările grave suferite de
economia locală, regională sau națională
cauzate de o criză neprevăzută sau de noua
situație a pieței în orice sector din statul
membru care apare din cauza efectelor
unui acord comercial parafat de Uniunea
Europeană în conformitate cu articolul
XXIV din GATT sau ale unui acord
multilateral parafat în cadrul Organizației
Mondiale a Comerțului în conformitate cu
articolul 2 litera (c). Această analiză se
bazează pe date statistice și alte informații
la nivelul cel mai adecvat pentru a
demonstra îndeplinirea criteriilor de
intervenție stabilite la articolul 4;
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stabilite la articolul 4;

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(5a) Comisia se asigură că dreptul de a
beneficia de FEG nu va influența
eligibilitatea pentru orice alt fond al
Uniunii, precum FSE sau PAC pentru
agricultori.

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia pune în aplicare activități de
informare și comunicare privind cazuri și
rezultate ale FEG.

(3) Comisia pune în aplicare activități de
informare și comunicare pentru a se
asigura că toate țările, regiunile și
sectoarele de ocupare a forței de muncă
din Uniune au cunoștință de aceste
posibilități și prezintă anual informații cu
privire la utilizarea fondului pentru
fiecare țară și fiecare sector.
Justificare

În prezent, unele țări nu recurg suficient la FES. În plus, FES s-ar putea aplica la mai multe
țări și beneficiari decât înainte.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
Conștiente că ar trebui să ia urgent decizii
care să asigure implicarea cât mai rapidă
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a lucrătorilor în aceste programe,
instituțiile se vor strădui să micșoreze
perioada de analizare a cererilor.
Justificare
Pentru a se menține coerența dintre politica comercială a UE și FEG, această alocare de
resurse bugetare pentru FEG trebuie reexaminată înaintea fiecărui acord de liber-schimb. În
paralel, niciun acord comercial internațional nu ar trebui aplicat fără ca dispozițiile FEG să
fi fost adaptate, astfel încât FEG să-și realizeze obiectivul.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(6a) Gestionarea bugetului FEG va
anticipa viitoarele acorduri de liberschimb susceptibile de a provoca
concedieri sau disponibilizări ale
lucrătorilor, astfel cum sunt definite la
articolul 1, și, dacă este necesar, propune
o revizuire a prezentului regulament
pentru a se asigura că bugetul FEG
continuă să răspundă nevoilor sale.
Aprobarea unui acord internațional poate
fi condiționată de disponibilitatea
resurselor FEG pentru a permite
lucrătorilor din Uniune să se adapteze
efectelor acordului respectiv.
Justificare

Pentru a se menține coerența dintre politica comercială a UE și FEG, această alocare de
resurse bugetare pentru FEG trebuie reexaminată înaintea fiecărui acord de liber-schimb. În
paralel, niciun acord comercial internațional nu ar trebui aplicat fără ca dispozițiile FEG să
fi fost adaptate, astfel încât FEG să-și realizeze obiectivul.
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Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(2a) Aceste evaluări cuprind cifrele care
indică numărul de cereri și acoperă
performanțele programelor pe țări și pe
sectoare, astfel încât să se poată evalua
dacă FEG și-a atins beneficiarii vizați.
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