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Amendamentul 1
Monika Hohlmeier

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât industria metalurgică din 
Germania se confruntă cu probleme grave, 
cum ar fi schimbările în comerțul 
internațional cu bunuri și servicii, spre 
exemplu în sectorul automobilelor, precum 
și cu relocarea activităților în țări din afara 
Uniunii, inclusiv în țări candidate la UE, 
unde se aplică standarde de mediu mai 
puțin stricte7, iar sectoarele industriale sunt 
puternic subvenționate;

E. întrucât industria metalurgică din 
Germania se confruntă cu probleme grave, 
cum ar fi schimbările în comerțul 
internațional cu bunuri și servicii și 
supraproducția din China, în special în 
sectorul autovehiculelor și al utilajelor, 
precum și cu relocarea activităților în țări 
din afara Uniunii, inclusiv în țări candidate 
la UE, unde se aplică standarde de mediu 
mai puțin stricte, iar sectoarele industriale 
sunt puternic subvenționate;

_________________
7 Deutsche Bank Research, studiul 
intitulat „Automobilindustrie – 
Produktion in China überflügelt 
heimische Fertigung” (2020); Eurofound 
(2016): - Raportul ERM din 2016: 
Globalisation slowdown? Recent evidence 
of offshoring and reshoring in Europe 
(Încetinirea globalizării? Date recente 
privind transferul producției în Europa); 
Eurofound (2020): Raportul ERM din 
2020: Restructuring across borders 
(Restructurarea transfrontalieră). 
Măsurată în tonaj brut compensat (cgt).

Or. en

Amendamentul 2
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât problemele întâmpinate de 
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GMH Guss au culminat atunci când 
principalul client al filialei Walter 
Hundhausen GmbH, care reprezenta 
60 % din producția filialei, a decis să 
transfere în Turcia părți din lanțul său de 
aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 3
Victor Negrescu

Propunerea de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât concurentul taiwanez 
MEITA a deschis două turnătorii în 
Obrenovac, Serbia, care produc metal 
turnat în principal pentru industria 
europeană a autovehiculelor și, datorită 
subvențiilor și costurilor mai scăzute ale 
forței de muncă, MEITA a fost în măsură 
să ofere prețuri mult mai mici decât 
concurentul său german GMH Guss; 

Or. en

Amendamentul 4
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. observă că cererea se referă la un 
număr total de 585 de lucrători concediați 
în sectorul industrial german; regretă faptul 
că Germania preconizează că doar 476 din 
totalul beneficiarilor eligibili vor participa 
la măsuri (beneficiari vizați);

3. observă că cererea se referă la un 
număr total de 585 de lucrători concediați 
în sectorul industrial german, dintre care 
455 sunt bărbați și 21 femei, majoritatea 
având vârsta cuprinsă între 30 și 54 de 
ani; regretă faptul că Germania 
preconizează că doar 476 din totalul 
beneficiarilor eligibili vor participa la 
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măsuri (beneficiari vizați);

Or. en

Amendamentul 5
Monika Vana
în numele Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază că majoritatea 
lucrătorilor disponibilizați se află în a doua 
jumătate a carierei lor profesionale, au un 
nivel scăzut de calificare și adesea 
cunoștințe insuficiente de limba germană; 
subliniază, de asemenea, că majoritatea 
beneficiarilor sunt bărbați proveniți din 
familii de migranți și că o reintegrare 
reușită pe piața forței de muncă ar trebui să 
aibă în vedere includerea familiilor lor și, 
în special, a soțiilor și copiilor lor, 
deoarece aceștia cunosc adesea mult mai 
bine limba germană decât angajații în 
cauză, aspect care este luat în considerare 
și în cerere;

5. subliniază că majoritatea 
lucrătorilor disponibilizați se află în a doua 
jumătate a carierei lor profesionale, au un 
nivel scăzut de calificare și adesea 
cunoștințe insuficiente de limba germană; 
subliniază, de asemenea, că mulți dintre 
beneficiari sunt bărbați proveniți din 
familii de migranți și că o reintegrare 
reușită pe piața forței de muncă ar putea să 
aibă în vedere statutul altor membri ai 
familiilor lor, care cunosc adesea mult mai 
bine limba germană decât respectivii foști 
angajați, aspect care este luat în 
considerare și în cerere;

Or. en

Amendamentul 6
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază și salută faptul că unele 
grupuri colegiale se vor concentra pe un 
aspect comun care privește participanții, 
cum ar fi faptul că aceștia provin din 
familii de migranți sau vârsta lor înaintată;

6. subliniază și salută faptul că unele 
grupuri colegiale se vor concentra pe un 
aspect comun care privește participanții, 
cum ar fi faptul că aceștia provin din 
familii de migranți sau vârsta lor înaintată; 
subliniază că trebuie ca toți angajații, fără 
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discriminare și indiferent de naționalitate, 
să fie integrați și sprijiniți prin măsurile 
incluse în această mobilizare a FEG;

Or. en

Amendamentul 7
Monika Vana
în numele Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază și salută faptul că unele 
grupuri colegiale se vor concentra pe un 
aspect comun care privește participanții, 
cum ar fi faptul că aceștia provin din 
familii de migranți sau vârsta lor 
înaintată;

6. subliniază și salută organizarea de 
grupuri colegiale, ținând seama de situația 
personală a foștilor angajați afectați;

Or. en

Amendamentul 8
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că Uniunii îi revine 
responsabilitatea socială de a oferi acestor 
lucrători disponibilizați calificările 
necesare pentru a sprijini transformarea 
ecologică și justă a industriei Uniunii în 
conformitate cu Pactul verde european, 
deoarece lucrătorii vizați au lucrat într-un 
sector cu emisii ridicate de dioxid de 
carbon; salută, prin urmare, serviciile 
personalizate oferite de FEG lucrătorilor, 
care includ măsuri de perfecționare și 
cursuri de limba germană, ateliere, 
orientare profesională, consiliere 

7. consideră că Uniunii îi revine 
responsabilitatea socială de a oferi acestor 
lucrători disponibilizați calificările 
necesare pentru a sprijini transformarea 
ecologică și justă a industriei Uniunii în 
conformitate cu Pactul verde european, 
deoarece lucrătorii vizați au lucrat într-un 
sector cu emisii ridicate de dioxid de 
carbon; salută, prin urmare, serviciile 
personalizate oferite de FEG lucrătorilor, 
care includ măsuri de perfecționare și 
cursuri de limba germană, ateliere, 
orientare profesională, consiliere 
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profesională, precum și alocații pentru 
formare profesională, obiectivul urmărit 
prin aceste măsuri fiind ca sectorul în 
cauză și piața forței de muncă în ansamblu 
să devină mai sustenabile și mai reziliente 
în viitor;

profesională, precum și alocații pentru 
formare profesională și servicii de 
consiliere pentru înființarea de noi 
întreprinderi, obiectivul urmărit prin 
aceste măsuri fiind ca sectorul în cauză și 
piața forței de muncă în ansamblu să 
devină mai sustenabile și mai reziliente în 
viitor;

Or. en


