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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost instituit inițial pe durata perioadei de 
programare 2007 – 2013 prin Regulamentul (CE) nr. 1927/20061 pentru a oferi Uniunii un 
instrument cu scopul de a-și arăta solidaritatea față de lucrătorii concediați ca urmare a 
schimbărilor structurale majore, cauzate de globalizare, intervenite în cadrul practicilor 
comerciale mondiale și de a le oferi acestora un sprijin în cazul în care concedierile respective 
au un puternic impact negativ asupra economiei regionale sau locale. Prin cofinanțarea unor 
măsuri active pe piața muncii, FEG vizează facilitarea reintegrării lucrătorilor din domenii, 
sectoare, teritorii sau piețe ale muncii care suferă șocul unor perturbări economice grave.

Valoarea adăugată a Fondului european de ajustare la globalizare ca instrument de politică 
socială a UE constă în faptul că acesta oferă un sprijin financiar vizibil, specific și punctual 
pentru programe personalizate care vizează recalificarea și reintegrarea pe piața muncii a 
lucrătorilor afectați de concedierile colective.

Raportorul sprijină propunerea Comisiei de a continua măsurile aferente Fondului european 
de ajustare la globalizare după anul 2013, deoarece acest lucru demonstrează voința politică 
de a dezvolta un pilon social complementar politicilor statelor membre care să revitalizeze 
abordarea europeană în ceea ce privește formarea profesională.

Cu toate acestea, raportorul nu este de acord cu propunerea Comisiei de a extinde domeniul 
de aplicare al FEG la sectorul agricol, deoarece consideră că rezultatele acordurilor de liber 
schimb dintre UE și țările terțe nu ar trebui contrabalansate de Fondul european de ajustare la 
globalizare. Raportorul consideră că suma de 2,5 miliarde EUR destinată sprijinirii 
agricultorilor europeni prin intermediul Fondului european de ajustare la globalizare nu este 
adecvată nici în ceea ce privește scopul său, nici în ceea ce privește valoarea propusă pentru 
sectorul agricol. Dimpotrivă, atunci când negociază acordurile de liber schimb, UE trebuie să 
asigure coerența politicilor cu politica agricolă comună în ansamblu.

Deși susține propunerea de a include lucrătorii care desfășoară o activitate independentă, 
întrucât aceștia sunt actori importanți pe piețele locale ale muncii și, prin urmare, sunt la fel 
de expuși schimbărilor structurale intervenite în cadrul practicilor mondiale cauzate de 
globalizare ca și lucrătorii angajați, raportorul se opune ideii de a include proprietarii-
manageri de microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii în domeniul de aplicare al 
FEG, deoarece FEG este menit să se axeze pe sectoarele sociale cel mai grav afectate de 
globalizare.

Pentru a spori posibilitatea grupurilor mai mici de lucrători concediați de a beneficia de 
Fondul european de ajustare la globalizare, raportorul sugerează micșorarea pragului pentru 
cereri la 200 de concedieri în loc de cele 500 propuse. Această modificare ar putea avea un 
efect pozitiv asupra potențialilor beneficiari și ar putea spori posibilitățile de reangajare în 
toate regiunile Uniunii Europene.
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Din motivele menționate mai sus, raportorul sprijină continuarea măsurilor aferente Fondului 
european de ajustare la globalizare, dar subliniază nevoia de a modifica domeniul de aplicare 
al fondului.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională 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 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.

eliminat

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a menține natura europeană a 
FEG o cerere de sprijin ar trebui să fie 
prezentată în cazul în care numărul de 
concedieri atinge un prag minim. În piețe 
ale forței de muncă de mici dimensiuni, de 
exemplu, state membre de mici dimensiuni 
sau regiuni îndepărtate, se pot depune 
cereri pentru un număr mai mic de 
concedieri. În ceea ce privește agricultorii, 
Comisia ar trebui să determine criteriile 

(6) Pentru a menține natura europeană a 
FEG, o cerere de sprijin ar trebui să fie 
prezentată în cazul în care numărul de 
concedieri atinge un prag minim. În piețe 
ale forței de muncă de mici dimensiuni, de 
exemplu, state membre de mici dimensiuni 
sau regiuni îndepărtate, se pot depune 
cereri pentru un număr mai mic de 
concedieri.
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necesare în legătură cu consecințele 
fiecărui acord comercial.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Lucrătorii concediați ar trebui să aibă 
acces egal la FEG, indiferent de tipul de 
contract de muncă pe care îl posedă sau de 
raporturile de muncă în care se află. Prin 
urmare, lucrătorii cu contracte cu durată 
determinată și lucrătorii temporari 
concediați, precum și 
proprietarii/managerii de
microîntreprinderi, întreprinderi mici și
mijlocii și lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă care își încetează 
activitatea, precum și agricultorii care își 
modifică sau își ajustează activitățile într-
o nouă situație de piață ca urmare a unor 
acorduri comerciale, ar trebui să fie 
considerați lucrători concediați în sensul 
prezentului regulament.

(7) Lucrătorii concediați ar trebui să aibă 
acces egal la FEG, indiferent de tipul de 
contract de muncă pe care îl posedă sau de 
raporturile de muncă în care se află. Prin 
urmare, lucrătorii cu contracte cu durată 
determinată și lucrătorii temporari 
concediați, precum și 
proprietarii/managerii de mici
întreprinderi având maximum cinci 
angajați și lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă sau lucrătorii care 
ar dori să înființeze o nouă întreprindere 
sau să preia una existentă cu scopul de a 
genera o nouă sursă de venit sau cei care 
își încetează activitatea ar trebui să fie 
considerați lucrători concediați în sensul 
prezentului regulament.

Amendamentul 4

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 

eliminat
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începe de la parafarea unui astfel de 
acord comercial și se încheie la trei ani 
după deplina sa punere în aplicare.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Contribuțiile financiare din partea FEG 
ar trebui să fie dirijate în primul rând către 
măsuri active pentru piața muncii destinate 
să reintegreze rapid lucrătorii concediați 
într-un loc de muncă, fie în cadrul, fie în 
afara sectorului lor inițial de activitate, 
inclusiv în sectorul agricol. Prin urmare, 
includerea indemnizațiilor pecuniare într-
un pachet coordonat de servicii 
personalizate ar trebui să fie limitată.

(9) Contribuțiile financiare din partea FEG 
ar trebui să fie dirijate în primul rând către 
măsuri active pentru piața muncii destinate 
să reintegreze rapid lucrătorii concediați 
într-un loc de muncă, fie în cadrul, fie în 
afara sectorului lor inițial de activitate. Prin 
urmare, includerea indemnizațiilor 
pecuniare într-un pachet coordonat de 
servicii personalizate ar trebui să fie 
limitată.

Amendamentul 6

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 
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.

(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 
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 alocarea 
resurselor.

Amendamentul 7
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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 ar trebui să vină în completarea 
măsurilor de sprijin care sunt disponibile 
pentru lucrătorii concediați în cadrul 
fondurilor structurale ale Uniunii și al altor 
politici sau programe ale Uniunii.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Ar trebui să se includă dispoziții 
speciale pentru activități de informare și
comunicare privind cazuri și rezultate ale
FEG. În plus, pentru a obține o mai mare 
eficiență în comunicarea către publicul larg 
și sinergii mai puternice între activitățile de 
comunicare realizate la inițiativa Comisiei, 
resursele alocate pentru acțiunile de 
comunicare în temeiul prezentului 
regulament ar trebui să contribuie și la 
acoperirea comunicării instituționale 
privind prioritățile politice ale Uniunii în 
măsura în care acestea sunt legate de 
obiectivele generale ale prezentului 
regulament.

(13) Având în vedere nivelul scăzut de 
cunoaștere a FEG în statele membre, ar 
trebui să se includă dispoziții speciale 
pentru activități de informare și promovare 
a programului, a exemplelor de bună 
practică și a rezultatelor FEG. În plus, 
pentru a obține o mai mare eficiență în 
comunicarea către publicul larg și sinergii 
mai puternice între activitățile de 
comunicare realizate la inițiativa Comisiei, 
resursele alocate pentru acțiunile de
comunicare în temeiul prezentului 
regulament ar trebui să contribuie și la 
acoperirea comunicării instituționale 
privind prioritățile politice ale Uniunii în 
măsura în care acestea sunt legate de 
obiectivele generale ale prezentului 
regulament.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a facilita punerea în aplicare a 
prezentului regulament, cheltuielile ar 
trebui să fie eligibile, fie de la data la care 
un stat membru suportă cheltuieli 
administrative pentru punerea în aplicare a 
FEG, fie de la data la care un stat membru 
începe să furnizeze servicii personalizate
sau, în cazul agricultorilor, de la data 
stabilită într-un act al Comisiei în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

(15) Pentru a facilita punerea în aplicare a 
prezentului regulament, cheltuielile ar 
trebui să fie eligibile, fie de la data la care 
un stat membru suportă cheltuieli 
administrative pentru punerea în aplicare a 
FEG, fie de la data la care un stat membru 
începe să furnizeze servicii personalizate.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru satisfacerea necesităților care 
apar în ultimele luni ale fiecărui an, este 
necesar să se asigure că cel puțin un sfert 
din suma anuală maximă a FEG rămâne 
disponibilă la 1 septembrie. Contribuțiile 
financiare din restul anului ar trebui să 
fie alocate ținând cont de plafonul 
general impus pentru sprijinul 
agricultorilor în cadrul financiar 
multianual.

(16) Pentru satisfacerea necesităților care 
apar în ultimele luni ale fiecărui an, este 
necesar să se asigure că cel puțin un sfert 
din suma anuală maximă a FEG rămâne 
disponibilă la 1 septembrie.

Amendamentul 11

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 

Scopul FEG este de a contribui la
coeziunea socială și teritorială, la
creșterea economică și la ocuparea forței 
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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.

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 sau unei crize neprevăzute, și 
să furnizeze sprijin financiar pentru 
reinserția lor profesională rapidă.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – 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 structurale majore în structura 
comerțului mondial ca urmare a 
globalizării, demonstrată în special printr-
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;

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) lucrătorilor concediați ca urmare a unei 
perturbări grave a economiei locale, 
regionale sau naționale cauzate de o criză
neprevăzută, cu condiția să se poată stabili 
o legătură directă și care poate fi 
demonstrată între concedieri și criza 
respectivă;

(b) lucrătorilor concediați ca urmare a unei 
perturbări grave a economiei locale, 
regionale sau naționale cauzate de o criză, 
cu condiția să se poată stabili o legătură 
directă și care poate fi demonstrată între 
concedieri și criza respectivă;
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Amendamentul 14

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.

eliminat

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) „un lucrător” înseamnă proprietari-
manageri 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 
aplicare.

(d) „un lucrător” înseamnă proprietari-
manageri de mici întreprinderi având 
maximum cinci angajați, precum și 
lucrătorii care desfășoară o activitate 
independentă și lucrătorii care ar dori să 
înființeze o nouă întreprindere sau să 
preia una existentă cu scopul de a genera 
o nouă sursă de venit și toți membrii 
gospodăriei activi în întreprindere.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) concedierea într-o perioadă de patru 
luni a cel puțin 500 de lucrători ai unei 
întreprinderi dintr-un stat membru, inclusiv 
lucrători concediați în cadrul furnizorilor 
sau producătorilor din aval ai întreprinderii 
menționate anterior;

(a) concedierea într-o perioadă de patru 
luni a cel puțin 200 de lucrători ai unei 
întreprinderi dintr-un stat membru, inclusiv 
lucrători concediați în cadrul furnizorilor 
sau producătorilor din aval ai întreprinderii 
menționate anterior;

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) concedierea într-o perioadă de nouă 
luni a cel puțin 500 de lucrători, în special 
în întreprinderi mici și mijlocii care își 
desfășoară activitatea într-un sector 
economic definit la nivel de diviziune 
NACE Revizia 2 și care sunt situate într-o 
regiune sau două regiuni învecinate 
definite la nivelul NUTS II, sau în mai 
mult de două regiuni învecinate definite la 
nivelul NUTS II cu condiția concedierii a 
peste 500 de lucrători în două dintre 
regiuni combinate.

(b) concedierea într-o perioadă de nouă 
luni a cel puțin 200 de lucrători, în special 
în întreprinderi mici și mijlocii care își 
desfășoară activitatea într-un sector 
economic definit la nivel de diviziune 
NACE Revizia 2 și care sunt situate într-o 
regiune sau două regiuni învecinate din 
același stat membru sau regiuni 
transfrontaliere definite la nivelul NUTS 
II, sau în mai mult de două regiuni 
învecinate definite la nivelul NUTS II cu 
condiția concedierii a peste 200 de 
lucrători în două dintre regiuni combinate.

Amendamentul 18

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 

(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 
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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.

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.

Amendamentul 19

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 
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).

eliminat

Amendamentul 20

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

(4) Atunci când proprietarii-managerii de
microîntreprinderi, întreprinderi mici și
mijlocii și lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă își schimbă sau, în 
cazul agricultorilor, își ajustează
activitățile anterioare, aceste situații se 
consideră drept concedieri în sensul 
prezentului regulament.

(4) Atunci când proprietarii-managerii de 
mici întreprinderi având maximum cinci 
angajați, precum și lucrătorii care 
desfășoară o activitate independentă și 
lucrătorii care ar dori să înființeze o nouă 
întreprindere sau să preia una existentă 
trebuie să își schimbe sau să își ajusteze
activitățile, aceste situații se consideră 
drept concedieri în sensul prezentului 
regulament.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Pentru proprietarii/managerii de
microîntreprinderi, întreprinderi mici și 
mijlocii și lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă (inclusiv 
agricultorii), concedierea se calculează fie 
începând cu data încetării activităților din 
cauza oricăreia dintre condițiile stabilite la 
articolul 2, determinată în conformitate cu 
legislația națională sau actele 
administrative, sau de la data specificată de 
către Comisie în actul delegat adoptat în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

(c) Pentru proprietarii/managerii de mici
întreprinderi având maximum cinci 
angajați, lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă și lucrătorii care ar 
dori să înființeze o nouă întreprindere sau 
să preia una existentă cu scopul de a 
genera o nouă sursă de venit, concedierea 
se calculează fie începând cu data încetării 
activităților din cauza oricăreia dintre 
condițiile stabilite la articolul 2, 
determinată în conformitate cu legislația 
națională sau actele administrative, sau de 
la data specificată de către Comisie în actul 
delegat adoptat în conformitate cu articolul 
4 alineatul (3)
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Amendamentul 22

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).

eliminat

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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:

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. Ansamblul 
coordonat de servicii personalizate poate 
include în special:

Amendamentul 24

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 

(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 
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demararea de afaceri sau schimbarea sau 
ajustarea activității (inclusiv investiții în 
active fizice), activități de cooperare, 
formare și reconversie profesională 
individualizată, inclusiv competențe în 
domeniul tehnologiei informației și 
comunicațiilor și certificarea experienței 
dobândite;

demararea de afaceri sau schimbarea sau 
ajustarea activității (inclusiv investiții în 
active fizice), ajutor în vederea creării de 
microîntreprinderi, activități de cooperare, 
formare și reconversie profesională 
individualizată, inclusiv competențe în 
domeniul tehnologiei informației și 
comunicațiilor și certificarea experienței 
dobândite;

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 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, 
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), 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 26

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 

(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. Această 
analiză se bazează pe date statistice și alte 
informații la nivelul cel mai adecvat pentru 
a demonstra îndeplinirea criteriilor de 
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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;

intervenție stabilite la articolul 4;

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) în cazul în care întreprinderea își 
continuă activitatea după concedieri, o 
explicație detaliată a obligațiilor juridice 
pe care trebuie să le respecte și a 
măsurilor pe care le-a luat pentru a se 
ocupa de lucrătorii concediați;

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) procedurile urmate pentru consultarea 
partenerilor sociali sau a altor organizații 
relevante, după caz;

(g) procedurile urmate pentru consultarea
lucrătorilor vizați sau a reprezentanților 
acestora, a partenerilor sociali, a 
autorităților locale și regionale sau a altor 
organizații relevante, după caz;
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) numele agențiilor care pun în 
aplicare pachetul de măsuri în statul 
membru;

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) informații referitoare la faptul dacă o 
întreprindere a beneficiat de finanțare 
anterioară din partea Fondului de 
coeziune și a fondurilor structurale ale 
Uniunii sau obținută în mod indirect din 
programe de susținere ale Uniunii prin 
intermediul unei finanțări pentru 
infrastructură și pentru proiecte legate de 
activitățile companiei sau ale lucrătorilor 
acesteia în cei 10 ani precedenți;

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul pentru lucrătorii concediați 
completează acțiunile statelor membre la 
nivel național, regional și local.

(1) Sprijinul pentru lucrătorii concediați 
completează și nu înlocuiește acțiunile 
statelor membre la nivel național, regional 
și local.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția financiară se limitează la 
ceea ce este necesar pentru a asigura 
solidaritatea și sprijinul individual pentru 
lucrătorii concediați. Activitățile sprijinite 
prin FEG se conformează dreptului Uniunii 
și celui național, inclusiv normelor privind 
ajutorul de stat.

(2) Contribuția financiară se limitează la 
ceea ce este necesar pentru a asigura 
solidaritatea și sprijinul individual pentru 
lucrătorii concediați. Activitățile sprijinite 
prin FEG se conformează dreptului Uniunii 
și celui național, inclusiv normelor privind 
ajutorul de stat, și nu înlocuiesc acțiunile 
pentru care sunt responsabile statele 
membre sau companiile.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia se asigură că dreptul de a 
beneficia de FEG nu influențează 
eligibilitatea pentru orice alt fond al 
Uniunii.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Asistența tehnică oferită de Comisie 
include furnizarea de informații și orientări 
statelor membre pentru utilizarea, 
monitorizarea și evaluarea FEG. De 
asemenea, Comisia poate furniza 
informații privind utilizarea FEG și 
partenerilor sociali naționali și europeni.

(4) Asistența tehnică oferită de Comisie 
include furnizarea de informații și orientări 
statelor membre pentru utilizarea, 
monitorizarea și evaluarea FEG. De 
asemenea, Comisia furnizează orientări 
clare privind utilizarea FEG și partenerilor 
sociali naționali și europeni, precum și 
autorităților locale și regionale.
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Amendamentul 35

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.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe baza evaluării efectuate în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3), 
luând în considerare, în special, numărul de 
lucrători vizați, acțiunile propuse și 
costurile estimate, Comisia evaluează și 
propune în cel mai scurt timp cuantumul 
contribuției financiare care se poate acorda, 
după caz, în limita resurselor disponibile.
Valoarea nu poate depăși 50 % din totalul 
costurilor estimate menționate la articolul 8 
alineatul (2) litera (e) sau 65 % din aceste 
costuri în cazul cererilor depuse de un stat 
membru pe teritoriul căruia este eligibilă 
cel puțin o regiune la nivel NUTS II în 
conformitate cu obiectivul „Convergență” 
al fondurilor structurale. Comisia, în 
evaluarea acestor cazuri, va decide dacă 
rata de cofinanțare de 65 % este justificată.

(1) Pe baza evaluării efectuate în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3), 
luând în considerare, în special, numărul de 
lucrători vizați, acțiunile propuse și 
costurile estimate, Comisia evaluează și 
propune în cel mai scurt timp cuantumul 
contribuției financiare care se poate acorda, 
după caz, în limita resurselor disponibile.
Valoarea nu poate depăși 50 % din totalul 
costurilor estimate menționate la articolul 8 
alineatul (2) litera (e) sau 65 % din aceste 
costuri în cazul cererilor depuse de un stat 
membru pe teritoriul căruia este eligibilă 
cel puțin o regiune la nivel NUTS II în 
conformitate cu obiectivul „Convergență” 
al fondurilor structurale. Comisia, în 
evaluarea acestor cazuri, va decide dacă 
rata de cofinanțare de 65 % este justificată, 
luând în considerare indicatori privind 
situația socială și a ocupării forței de 
muncă cum ar fi venitul disponibil ajustat 
după transferurile sociale.
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Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care, pe baza evaluării 
efectuate în conformitate cu articolul 8 
alineatul (3), a ajuns la concluzia că nu 
sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea 
unei contribuții financiare, Comisia
notifică statul membru în cauză în cel mai 
scurt timp.

(3) În cazul în care, pe baza evaluării 
efectuate în conformitate cu articolul 8 
alineatul (3), a ajuns la concluzia că nu 
sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea 
unei contribuții financiare, Comisia
informează imediat statul membru în 
cauză.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile sunt eligibile pentru o 
contribuție financiară de la datele 
prevăzute la articolul 8 alineatul (2) litera
(h), la care statul membru își începe 
serviciile personalizate pentru lucrătorii 
vizați sau cheltuielile administrative pentru 
punerea în aplicare a FEG în conformitate 
cu articolul 7 alineatele (1) și respectiv (3).
În cazul agricultorilor, cheltuielile sunt 
eligibile pentru o contribuție de la data 
stabilită în actul delegat adoptat în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3).

Cheltuielile sunt eligibile pentru o 
contribuție financiară de la datele 
prevăzute la articolul 8 alineatul (2) litera
(h), la care statul membru își începe 
serviciile personalizate pentru lucrătorii 
vizați sau cheltuielile administrative pentru 
punerea în aplicare a FEG în conformitate 
cu articolul 7 alineatele (1) și respectiv (3).

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la data de 1 august a fiecărui al 
doilea an și pentru prima dată în 2015, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport cantitativ și 

(1) Până la data de 1 august a fiecărui al 
doilea an și pentru prima dată în 2015, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport cantitativ și 
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calitativ privind activitățile desfășurate în 
temeiul prezentului regulament și al 
Regulamentului 1927/2006 în cursul celor 
doi ani precedenți. Raportul se axează în 
principal pe rezultatele obținute de către 
FEG și conține, în special, informații cu 
privire la cererile prezentate, deciziile 
adoptate și acțiunile finanțate, inclusiv 
complementaritatea acestora cu acțiunile 
finanțate de alte fonduri ale Uniunii, în 
special Fondul social european (FSE) și 
Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), și lichidarea 
contribuțiilor financiare furnizate. De 
asemenea, raportul ar trebui să cuprindă 
informații privind cererile care au fost 
respinse sau reduse ca volum de finanțare 
din cauza lipsei unor alocări suficiente sau 
din motive de inadmisibilitate.

calitativ privind activitățile desfășurate în 
temeiul prezentului regulament și al 
Regulamentului 1927/2006 în cursul celor 
doi ani precedenți. Raportul se axează în 
principal pe rezultatele obținute de către 
FEG și conține, în special, informații cu 
privire la cererile prezentate, deciziile 
adoptate și acțiunile finanțate, inclusiv 
complementaritatea acestora cu acțiunile 
finanțate de alte fonduri ale Uniunii, în 
special Fondul social european (FSE) și 
lichidarea contribuțiilor financiare 
furnizate. De asemenea, raportul ar trebui 
să cuprindă informații privind cererile care 
au fost respinse sau reduse ca volum de 
finanțare din cauza lipsei unor alocări 
suficiente sau din motive de 
inadmisibilitate.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 a (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.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23 eliminat
Gestiunea financiară a sprijinului pentru 

agricultori
Prin derogare de la articolele 21 și 22, 
sprijinul pentru agricultori se gestionează 
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și se controlează în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. … privind 
finanțarea, gestionarea și monitorizarea 
politicii agricole comune.
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