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Amendamentul 1
José Manuel Fernandes

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât IMM-urile reprezintă 
coloana vertebrală a economiei regiunii, în 
cadrul căreia peste 95 % din întreprinderi 
au mai puțin de 250 de lucrători și întrucât 
cele 38 de întreprinderi vizate de această 
cerere sunt IMM-uri;

D. întrucât IMM-urile reprezintă 
coloana vertebrală a economiei regiunii, în 
cadrul căreia peste 95 % din întreprinderi 
au mai puțin de 250 de lucrători și întrucât 
cele 38 de întreprinderi vizate de această 
cerere sunt IMM-uri; întrucât Galiția face 
parte din Axa atlantică, iar economia sa 
se bazează considerabil pe întreprinderile 
și pe lucrătorii transfrontalieri;

Or. en

Amendamentul 2
Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât politicile de 
subvenționare, tratamentul fiscal 
preferențial, cum ar fi ajutoarele de stat și 
costurile mai scăzute ale forței de muncă 
în țările din Asia de Est au dus la pierderi 
pe piață pentru constructorii de nave 
europeni;

Or. en

Amendamentul 3
José Manuel Fernandes

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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6. subliniază că aceste concedieri au 
avut loc în contextul unui nivel ridicat al 
șomajului (11,7 % în 2019) în regiunea 
Galicia;salută de aceea măsurile de 
recalificare și de perfecționare profesională 
oferite cu ajutorul acestui sprijin din partea 
FEG pentru a crește în viitor reziliența și 
competitivitatea sectorului regional al 
construcțiilor navale și a pieței forței de 
muncă în general;

6. subliniază că aceste concedieri au 
avut loc în contextul unui nivel ridicat al 
șomajului (11,7 % în 2019) în regiunea 
Galicia; salută de aceea măsurile de 
recalificare și de perfecționare profesională 
oferite cu ajutorul acestui sprijin din partea 
FEG pentru a crește în viitor reziliența și 
competitivitatea sectorului regional al 
construcțiilor navale, a economiei 
transfrontaliere și a pieței forței de muncă 
în general;

Or. en

Amendamentul 4
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. reamintește că, în conformitate cu 
normele actuale, FEG ar putea fi 
mobilizat pentru a sprijini lucrătorii 
disponibilizați permanent și persoanele 
care desfășoară o activitate independentă 
în contextul crizei globale cauzate de 
pandemia de COVID-19, fără a modifica 
Regulamentul FEG, deoarece Spania este 
unul dintre statele membre în care 
pandemia a avut un impact negativ grav.

Or. en

Amendamentul 5
Valérie Hayer

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că serviciile 
personalizate care urmează să fie oferite 
lucrătorilor disponibilizați trebuie să fie 
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adaptate fiecărui profil;

Or. en


