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26.3.2012 A7-0066/1 

Amendamentul 1 
Göran Färm, Frédéric Daerden, Pervenche Berès 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A7-0066/2012 
Barbara Matera 
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Cererea EGF/2011/006 

ES/Comunidad Valenciana - Construirea de clădiri/ Spania 

COM(2012)0053 – C7-0044/2012 – 2012/2023(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 5a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5a. salută faptul că pachetul de măsuri 
coordonate a inclus o acțiune intitulată 
„Supraveghetor în materie de egalitate de 
șanse” cu scopul de a se înlătura orice 
bariere personale sau familiale care ar 
putea împiedica lucrătorii vizați să 
beneficieze de măsuri; 

Or. fr 



 

AM\897293RO.doc  PE486.738v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

26.3.2012 A7-0066/2 

Amendamentul 2 
Göran Färm, Frédéric Daerden, Pervenche Berès 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A7-0066/2012 
Barbara Matera 
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Cererea EGF/2011/006 

ES/Comunidad Valenciana - Construirea de clădiri/ Spania 

COM(2012)0053 – C7-0044/2012 – 2012/2023(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 5b (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5b. salută faptul că partenerii sociali au 
fost principalele părți participante la 
discuția despre această cerere și că s-au 
implicat în punerea în aplicare și în 
controlul eficacității măsurilor prin 
intermediul așa-numitului „grup de 
interese”;  

Or. fr 
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26.3.2012 A7-0066/3 

Amendamentul 3 
Göran Färm, Frédéric Daerden, Pervenche Berès 
în numele Grupului S&D 

 

Raport A7-0066/2012 
Barbara Matera 
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Cererea EGF/2011/006 

ES/Comunidad Valenciana - Construirea de clădiri/ Spania 

COM(2012)0053 – C7-0044/2012 – 2012/2023(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 5c (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5c. constată că acest caz reflectă întru 
totul situația socioeconomică din 
regiunea vizată, situație ce ar putea fi mai 
bine abordată în special grație extinderii 
domeniului de aplicare al Fondului 
pentru lucrători independenți, conform 
propunerii Comisiei care are drept scop 
revizuirea regulamentului referitor la 
Fondul european de ajustare la 
globalizare pentru perioada 2014-2020 
(COM(2011)0608); 

Or. fr 

 

 


