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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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Amendamentul 3
Petri Sarvamaa

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât aeroportul din Helsinki 
este un important nod de transport aerian, 
iar compania aeriană Finnair este un 
transportator important între Europa și 
Asia, iar în ianuarie 2020 numărul de 
pasageri către China a crescut cu 58 % 
față de ianuarie 2019; întrucât în 
februarie 2020, volumul de pasageri a 
scăzut brusc, cu 73 %, din cauza situației 
epidemice;

Or. en

Amendamentul 4
Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. remarcă faptul că autoritățile 
finlandeze au depus cererea la 30 
decembrie 2020 și că Comisia și-a finalizat 
evaluarea la 6 mai 2021, aducând la 
cunoștința Parlamentului această evaluare 
la aceeași dată;

2. remarcă faptul că autoritățile 
finlandeze au depus cererea la 30 
decembrie 2020 și că Comisia și-a finalizat 
evaluarea la 6 mai 2021, aducând la 
cunoștința Parlamentului această evaluare 
la aceeași dată; regretă faptul că evaluarea 
Comisiei a durat atât de mult, date fiind 
circumstanțele;

Or. en

Amendamentul 5
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Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. observă că cererea se referă la un 
număr total de 508 de lucrători 
disponibilizați de compania Finnair Oyl și 
de un subcontractant; constată că Finlanda 
preconizează că 500 din totalul 
beneficiarilor eligibili vor participa la 
măsuri (beneficiari vizați);

3. observă că cererea se referă la un 
număr total de 508 lucrători disponibilizați 
de compania Finnair Oyj și de un 
subcontractant; constată că Finlanda 
preconizează că 500 din totalul 
beneficiarilor eligibili vor participa la 
măsuri (beneficiari vizați);

Or. en

Amendamentul 6
Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că, potrivit estimărilor, 
impactul social al disponibilizărilor va fi 
considerabil pentru lucrătorii din regiunea 
Helsinki-Uusimaa, unde numărul șomerilor 
aflați în căutarea unui loc de muncă a 
crescut cu 22,5 % între februarie și aprilie 
2020 și cu 0,8 puncte procentuale între 
2019 și 202013, ceea ce a condus la 
perspective dificile de reangajare a 
lucrătorilor disponibilizați; remarcă, 
totodată, faptul că lucrătorii disponibilizați 
au nevoie de orientare și sprijin 
personalizat pentru căutarea unui loc de 
muncă, precum și de perfecționare și 
recalificare adaptată lor pentru a le spori 
șansele de reangajare;

4. reamintește că, potrivit estimărilor, 
impactul social al disponibilizărilor va fi 
considerabil pentru lucrătorii din regiunea 
Helsinki-Uusimaa, unde este baza 
operațională a Finnair și unde numărul 
șomerilor aflați în căutarea unui loc de 
muncă a crescut cu 22,5 % între februarie 
și aprilie 2020 și cu 0,8 puncte procentuale 
între 2019 și 202013, ceea ce a condus la 
perspective dificile de reangajare a 
lucrătorilor disponibilizați; remarcă, 
totodată, faptul pozitiv că lucrătorii 
disponibilizați au nevoie de orientare și 
sprijin personalizat pentru căutarea unui 
loc de muncă, precum și de perfecționare și 
recalificare adaptată lor pentru a le spori 
șansele de reangajare;

_________________ _________________
13 Baza de date statistică a Finlandei 
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/Stat
Fin/

13 Baza de date statistică a Finlandei 
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/Stat
Fin/
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Amendamentul 7
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 8
Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. 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: îndrumare 
profesională și alte măsuri pregătitoare, 
servicii de ocupare a forței de muncă și 
servicii pentru întreprinderi, formare 
profesională, subvenții salariale, granturi 
pentru înființarea de noi întreprinderi și 
alocații pentru deplasare, cazare și mutare; 
salută furnizarea de cursuri de calificare 
profesională pentru beneficiari, inclusiv 
cursuri care vizează, spre exemplu, 
inteligența artificială (IA), securitatea 
digitală și robotica; salută, de asemenea, 
utilizarea de către Finlanda a subvențiilor 
salariale pentru a reduce costurile salariale 
ale beneficiarilor, precum și utilizarea de 

7. 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: îndrumare 
profesională și alte măsuri pregătitoare, 
servicii de ocupare a forței de muncă și 
servicii pentru întreprinderi, formare 
profesională, subvenții salariale, granturi 
pentru înființarea de noi întreprinderi și 
alocații pentru deplasare, cazare și mutare; 
salută furnizarea de cursuri de calificare 
profesională pentru beneficiari, inclusiv 
cursuri care vizează, spre exemplu, 
inteligența artificială (IA), securitatea 
digitală și robotica; salută, de asemenea, 
utilizarea de către Finlanda a subvențiilor 
salariale pentru a reduce costurile salariale 
ale beneficiarilor, precum și utilizarea de 
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granturi pentru înființarea de noi 
întreprinderi pentru a promova crearea de 
activități economice;

granturi pentru înființarea de noi 
întreprinderi pentru a promova crearea de 
activități economice, dar reamintește că 
sprijinul acordat ar trebui să depindă de 
participarea activă a beneficiarilor în 
căutarea unui loc de muncă sau a 
cursurilor de perfecționare;

Or. en


