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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Comisia subliniază importanța pe 

care o are în continuare rolul FEG în 

calitate de fond flexibil menit să-i sprijine 

pe lucrătorii care își pierd locul de muncă 

în cursul unor evenimente de restructurare 

de mare amploare și să-i ajute să revină în 

câmpul muncii cât mai repede posibil. 

Uniunea ar trebui să continue să furnizeze 

un sprijin specific și unic pentru a facilita 

reintegrarea profesională a lucrătorilor 

disponibilizați în domenii, sectoare, 

teritorii sau piețe ale muncii care sunt 

afectate de șocul unei perturbări economice 

grave. Având în vedere interdependența și 

efectele reciproce ale comerțului deschis, 

ale evoluției tehnologice sau ale altor 

factori, cum ar fi tranziția către o economie 

cu emisii scăzute de dioxid de carbon, și, 

prin urmare, având în vedere faptul că este 

din ce în ce mai dificil să se identifice un 

factor specific care cauzează 

disponibilizările, mobilizarea FEG ar trebui 

să se bazeze în viitor doar pe impactul 

puternic al unui eveniment de restructurare. 

Având în vedere obiectivul său de a furniza 

sprijin în situații de urgență și în 

circumstanțe neașteptate, care completează 

asistența cu un caracter anticipativ mai 

pronunțat oferită de FSE+, FEG ar trebui 

să rămână un instrument flexibil și special 

în afara plafoanelor bugetare ale cadrului 

(13) Comisia subliniază importanța pe 

care o are în continuare rolul FEG în 

calitate de fond flexibil menit să-i sprijine 

pe lucrătorii care își pierd locul de muncă 

în cursul unor evenimente de restructurare 

de mare amploare și să-i ajute să revină în 

câmpul muncii cât mai repede posibil. 

Uniunea ar trebui să continue să furnizeze 

un sprijin specific și unic pentru a facilita 

reintegrarea profesională a lucrătorilor 

disponibilizați în domenii, sectoare, 

teritorii sau piețe ale muncii care sunt 

afectate de șocul unei perturbări economice 

grave. Având în vedere interdependența și 

efectele reciproce ale comerțului deschis, 

ale evoluției tehnologice sau ale altor 

factori, cum ar fi retragerea Regatului 

Unit din Uniunea Europeană sau tranziția 

către o economie cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon, și, prin urmare, având în 

vedere faptul că este din ce în ce mai dificil 

să se identifice un factor specific care 

cauzează disponibilizările, mobilizarea 

FEG ar trebui să se bazeze în viitor doar pe 

impactul puternic al unui eveniment de 

restructurare. Având în vedere obiectivul 

său de a furniza sprijin în situații de 

urgență și în circumstanțe neașteptate, care 

completează asistența cu un caracter 

anticipativ mai pronunțat oferită de FSE+, 

FEG ar trebui să rămână un instrument 
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financiar multianual, astfel cum se prevede 

în Comunicarea Comisiei intitulată „Un 

buget modern pentru o Uniune care 

protejează, capacitează și apără – Cadrul 

financiar multianual pentru perioada 2021-

2027” și în anexa la aceasta27. 

flexibil și special în afara plafoanelor 

bugetare ale cadrului financiar multianual, 

astfel cum se prevede în Comunicarea 

Comisiei intitulată „Un buget modern 

pentru o Uniune care protejează, 

capacitează și apără – Cadrul financiar 

multianual pentru perioada 2021-2027” și 

în anexa la aceasta27. 

27 COM (2018) 321 final și documentul 

însoțitor SWD (2018) 171 final. 

27 COM (2018) 321 final și documentul 

însoțitor SWD (2018) 171 final. 

Or. en 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Obiectivul specific al FEG este de a 

acorda asistență în cazul unor evenimente 

majore neprevăzute de restructurare, în 

special cele cauzate de provocările aferente 

globalizării, cum ar fi schimbările în 

structura comerțului mondial, litigiile 

comerciale, crizele financiare sau 

economice, tranziția către o economie cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon ori care 

constituie o consecință a digitalizării sau a 

automatizării. Se acordă o importanță 

deosebită măsurilor care vin în sprijinul 

grupurilor celor mai defavorizate. 

2. Obiectivul specific al FEG este de a 

acorda asistență în cazul unor evenimente 

majore neprevăzute de restructurare, în 

special cele cauzate de provocările aferente 

globalizării, cum ar fi schimbările în 

structura comerțului mondial, litigiile 

comerciale, crizele financiare sau 

economice, retragerea Regatului Unit din 

Uniunea Europeană, tranziția către o 

economie cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon ori care constituie o consecință a 

digitalizării sau a automatizării. Se acordă 

o importanță deosebită măsurilor care vin 

în sprijinul grupurilor celor mai 

defavorizate. 

Or. en 

 

 


