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Amendamentul 1
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât Comisia a recunoscut că 
criza sanitară provocată de COVID-19 a 
generat o criză economică și a impus un 
plan de redresare care relevă rolul-cheie 
jucat de FEG în a sprijini lucrătorii 
disponibilizați;

Or. en

Amendamentul 2
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât aceasta este una dintre 
primele mobilizări ale FEG motivate de 
criza provocată de COVID-19, după ce 
Parlamentul a menționat în rezoluția sa 
din 18 iunie 2020 referitoare la 
propunerea de decizie a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
mobilizarea Fondului european de 
ajustare la globalizare (EGF/2020/000 TA 
2020 - Asistență tehnică la inițiativa 
Comisiei)1 că FEG ar putea fi mobilizat 
pentru a sprijini lucrătorii disponibilizați 
permanent și persoanele care desfășoară 
o activitate independentă în contextul 
crizei mondiale cauzate de pandemia de 
COVID-19 fără a modifica Regulamentul 
(UE) nr. 1309/2013;
______
1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0141.
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Or. en

Amendamentul 3
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. ia act de faptul că cererea se referă 
în total la 1 468 de lucrători disponibilizați 
în întreprinderea Swissport Belgium și 
salută faptul că se preconizează că toți 
lucrătorii disponibilizați vor participa la 
măsuri;

3. ia act de faptul că cererea se referă 
în total la 1 468 de lucrători disponibilizați 
în întreprinderea Swissport Belgium, dintre 
care 1 086 sunt bărbați și 382 sunt femei, 
și salută faptul că se preconizează că toți 
lucrătorii disponibilizați vor participa la 
măsuri;

Or. en

Amendamentul 4
Victor Negrescu

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că trebuie ca toți 
angajații, fără discriminare și indiferent 
de naționalitate, să fie integrați și 
sprijiniți prin măsurile incluse în această 
mobilizare a FEG;

Or. en

Amendamentul 5
Robert Biedroń

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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6. reamintește că serviciile 
personalizate care vor fi puse la dispoziția 
lucrătorilor și a persoanelor care desfășoară 
o activitate independentă constau în 
acțiunile descrise mai jos: informare, 
asistență pentru căutarea unui loc de muncă 
și orientare profesională, formare, sprijin 
pentru înființarea unei întreprinderi și 
contribuții pentru facilitarea acestui 
demers, precum și măsuri de stimulare și 
alocații; salută faptul că lucrătorii din 
categoria sexului mai slab reprezentat care 
optează pentru formare profesională pentru 
locuri de muncă ce se caracterizează prin 
inegalitate majoră de gen7 vor primi un 
bonus de 700 EUR;

6. reamintește că serviciile 
personalizate care vor fi puse la dispoziția 
lucrătorilor și a persoanelor care desfășoară 
o activitate independentă constau în 
acțiunile descrise mai jos: informare, 
asistență pentru căutarea unui loc de muncă 
și orientare profesională, formare, sprijin 
pentru înființarea unei întreprinderi și 
contribuții pentru facilitarea acestui 
demers, precum și măsuri de stimulare și 
alocații; salută faptul că lucrătorii din 
categoria sexului subreprezentat care 
optează pentru formare profesională pentru 
locuri de muncă ce se caracterizează prin 
inegalitate majoră de gen7 vor primi un 
bonus suplimentar de 700 EUR; 
reamintește faptul că integrarea 
perspectivelor de gen este una dintre 
componentele bugetului Uniunii și 
consideră că aceasta ar trebui promovată 
în toate etapele punerii în aplicare a 
contribuției financiare din partea FEG;

_________________ _________________
7 Ocupații în care cel puțin 75 % dintre 
lucrători aparțin aceluiași gen.

7 Ocupații în care cel puțin 75 % dintre 
lucrători aparțin aceluiași gen.

Or. en

Amendamentul 6
Robert Biedroń

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. reamintește că sprijinul financiar 
acordat prin intermediul FEG ar trebui 
furnizat cât mai rapid și mai eficient 
posibil; subliniază necesitatea de a scurta, 
cât mai mult posibil, perioada de evaluare 
a cererilor de către Comisie;

Or. en
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Amendamentul 7
Robert Biedroń

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. ia act de recenta creștere a 
numărului de cereri de asistență 
financiară prin intermediul FEG; își 
exprimă preocuparea în legătură cu 
impactul persistent al crizei economice 
mondiale provocate de pandemia de 
COVID-19 asupra ocupării forței de 
muncă și în legătură cu caracterul 
adecvat al resurselor FEG care îi sunt 
necesare pentru a răspunde tuturor 
nevoilor viitoare;

Or. en


