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Amendamentul 3
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comunicarea Comisiei privind „Noi 
competențe pentru noi locuri de muncă: 
să anticipăm și să răspundem cerințelor 
pieței forței de muncă în materie de 
competențe1” și „Principiile comune de 
flexicuritate”, adoptate de Consiliul 
European la 14 decembrie 2007 
subliniază importanța obiectivelor de 
promovare a adaptabilității și a capacității 
de integrare profesională a lucrătorilor 
prin oportunități de învățare ameliorate la 
toate nivelurile și prin strategii de 
dezvoltare a competențelor care să 
răspundă nevoilor economiei.

(3) Nivelul scăzut de accesare a Fondului 
european de ajustare la globalizare (în 
valoare anuală de 500 milioane EUR, din 
care au fost utilizate numai 65 214 850 
EUR în 2007 și 14 624 972 EUR în 2008), 
demonstrează necesitatea revizuirii mai 
multor aspecte ale Fondului, pentru ca 
acesta să își poată îndeplini obiectivele.

Or. pt

Amendamentul 4
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comunicarea Comisiei privind „Noi 
competențe pentru noi locuri de muncă: să 
anticipăm și să răspundem cerințelor pieței 
forței de muncă în materie de competențe” 
și „Principiile comune de flexicuritate”, 

(3) Comunicarea Comisiei privind „Noi 
competențe pentru noi locuri de muncă: să 
anticipăm și să răspundem cerințelor pieței 
forței de muncă în materie de competențe” 
subliniază importanța obiectivelor de 

                                               
1 COM(2008) 868.



PE420.200v01-00 4/12 AM\769765RO.doc

RO

adoptate de Consiliul European la 14 
decembrie 2007 subliniază importanța 
obiectivelor de promovare a adaptabilității 
și a capacității de integrare profesională a 
lucrătorilor prin oportunități de învățare 
ameliorate la toate nivelurile și prin 
strategii de dezvoltare a competențelor care 
să răspundă nevoilor economiei.

promovare a adaptabilității și a capacității 
de integrare profesională a lucrătorilor prin 
oportunități de învățare ameliorate la toate 
nivelurile și prin strategii de dezvoltare a 
competențelor care să răspundă nevoilor 
economiei și societății în ceea ce privește 
restructurarea ecologică și care să 
permită lucrătorilor să își valorifice 
capacitățile pentru a ocupa locuri de 
muncă ecologice.

Or. en

Amendamentul 5
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Cele mai recente previziuni 
economice indică o creștere semnificativă 
a șomajului în UE, care ar putea avea 
efecte sociale grave în mai multe regiuni 
ale Uniunii, în special în cele cu structuri 
economice vulnerabile. 

Or. pt

Amendamentul 6
Iuliu Winkler

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Extinderea domeniului de aplicare a 
FEG reprezintă un angajament de 
solidaritate menit să reducă efectele 
majore ale crizei economice și financiare 
la nivel global asupra posibilităților de a 
asigura dezvoltarea durabilă a regiunilor 



AM\769765RO.doc 5/12 PE420.200v01-00

RO

și, în plus, de a împiedica adâncirea 
disparităților dintre acestea.

Or. en

Justificare

În contextul excepțional al crizei economice și financiare, modificarea Regulamentului 
privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare, în sensul prezentei propuneri, 
permite Comunității să își consolideze coeziunea economică și socială și să promoveze în 
mod constant o dezvoltare echilibrată și durabilă a regiunilor.

Amendamentul 7
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr.1927/2006
Articolul 1 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

"(1a) Prin derogare de la alineatul (1),
FEG acordă, de asemenea, sprijin 
lucrătorilor concediați ca urmare a crizei
economice și financiare mondiale, cu 
condiția ca cererile să îndeplinească 
criteriile prevăzute la articolul 2 literele (a), 
(b) sau (c).

(1a) „FEG acordă, de asemenea, sprijin 
lucrătorilor concediați ca urmare a crizelor
economice și financiare, cu condiția ca 
cererile să îndeplinească criteriile 
prevăzute la articolul 2 literele (a), (b) sau 
(c).”

Prezenta derogare se aplică tuturor 
cererilor depuse înainte de 31 decembrie 
2010.” 

Or. pt

Justificare

Propunerea Comisiei prevede posibilitatea de a revizui ulterior criteriile de intervenție a 
fondului, cu scopul de a asigura capacitatea permanentă a acestuia de a sprijini lucrătorii 
afectați de criza economică și financiară. Scopul prezentului amendament este de a încorpora 
această măsură în cadrul fondului, evitând-se astfel necesitatea de a opera modificări mai 
târziu. Această măsură este impusă de creșterea preconizată a șomajului în Uniunea 
Europeană și de caracterul extrem de limitativ al criteriilor fondului ca atare. 
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Amendamentul 8
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1927/2006
Articolul 2 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

O contribuție financiară din partea 
FEG va fi acordată în cazul în care 
schimbări structurale majore în 
tendințele comerțului mondial 
produc o dezorganizare 
economică gravă, în special o 
creștere importantă a importurilor 
în Uniunea Europeană, sau un 
declin rapid al cotei de piață a UE 
într-un anumit sector sau o 
delocalizare în țări terțe, care au 
ca rezultat:

O contribuție financiară din partea 
FEG va fi acordată în cazul în care 
schimbări structurale majore în 
tendințele comerțului mondial 
produc o dezorganizare 
economică gravă, în special o 
creștere importantă a importurilor 
în Uniunea Europeană, sau un 
declin rapid al cotei de piață a UE 
într-un anumit sector sau o 
delocalizare în țări terțe sau între 
state membre, care au ca rezultat:

Or. pt

Justificare

Condiționarea acordării ajutorului de delocalizarea în afara UE a fost percepută ca o 
măsură abuzivă de către lucrătorii care și-au pierdut locurile de muncă în urma unei 
delocalizări sau restructurări în cadrul UE. Se propune, așadar, corectarea acestui abuz.

Amendamentul 9
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1927/2006
Articolul 2 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

O contribuție financiară din partea FEG va 
fi acordată în cazul în care schimbări 
structurale majore în tendințele comerțului 
mondial produc o dezorganizare 

O contribuție financiară din partea FEG va 
fi acordată în cazul în care schimbări 
structurale majore în tendințele comerțului 
mondial produc o dezorganizare 
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economică gravă, în special o creștere 
importantă a importurilor în Uniunea 
Europeană, sau un declin rapid al cotei de 
piață a UE într-un anumit sector sau o 
delocalizare în țări terțe, care au ca 
rezultat:

economică gravă, în special o creștere 
importantă a importurilor în Uniunea 
Europeană, sau un declin rapid al cotei de 
piață a UE într-un anumit sector sau o 
delocalizare în țări terțe ce necesită, în 
consecință, restructurări în funcție de 
nevoile ecologice, care au ca rezultat:

Or. en

Amendamentul 10
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr.1927/2006
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) concedierea într-o perioadă de 9 luni a 
cel puțin 500 de salariați, în special în 
întreprinderi mici și mijlocii într-o 
diviziune NACE 2 dintr-o regiune sau două 
regiuni învecinate la nivel NUTS II, sau

(b) concedierea într-o perioadă de 12 luni a 
cel puțin 500 de salariați, în special în 
întreprinderi mici și mijlocii într-o 
diviziune NACE 2 sau mai multe, cu 
condiția ca acestea să facă parte din 
aceeași ramură de producție, dintr-o 
regiune sau două regiuni învecinate la nivel 
NUTS II, sau

Or. pt

Justificare

Prezentul amendament oferă posibilitatea ca sute de muncitori din mai multe întreprinderi (în 
cea mai mare parte microîntreprinderi sau IMM-uri) din aceeași ramură de producție, care 
pot aparține uneia sau mai multor diviziuni NUTS II, să beneficieze de fonduri.

Amendamentul 11
Iosif Matula

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr.1927/2006
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) concedierea într-o perioadă de 9 luni a 
cel puțin 500 de salariați, în special în 
întreprinderi mici și mijlocii într-o 
diviziune NACE 2 dintr-o regiune sau două 
regiuni învecinate la nivel NUTS II, sau

(b) concedierea într-o perioadă de 9 luni a 
cel puțin 500 de salariați, în special în 
întreprinderi mici și mijlocii într-o 
diviziune NACE 2 dintr-o regiune sau două 
regiuni învecinate din același stat sau din 
state membre învecinate la nivel NUTS II, 
sau

Or. en

Justificare

Este importantă realizarea coeziunii între regiuni la nivel comunitar, nu numai la nivel 
național. În cazul în care regiunile învecinate înregistrează o rată ridicată a șomajului în 
același domeniu de activitate, consider intervenția FEG este importantă.

Amendamentul 12
Iosif Matula

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr.1927/2006
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în paralel, autoritățile locale trebuie 
să promoveze campanii de monitorizare și 
de informare cu scopul de a identifica noi 
posibilități de ocupare a forței de muncă 
și de reconversie profesională, în funcție 
de nevoile specifice fiecărei regiuni.

Or. en

Justificare

Este întotdeauna important ca numărul concedierilor să fie monitorizat în permanență și să 
se caute noi oportunități de ocupare a forței de muncă la nivel regional.
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Amendamentul 13
Monica Giuntini

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr.1927/2006
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru calcularea numărului de concedieri
prevăzut la litere (a), (b) și (c) din primul 
paragraf, o concediere poate fi numărată 
din momentul în care contractul de muncă 
încetează, fie prin notificarea individuală 
de încetare a contractului, dată de angajator 
lucrătorului în cauză, fie prin încetarea de 
facto a unui contract înainte termenului de 
expirare, din motive independente de 
persoana lucrătorului în cauză. În fiecare 
caz, una din cele două opțiuni trebuie 
aleasă și specificată în cerere.

Pentru calcularea numărului de excese 
structurale prevăzut la litere (a), (b) și (c) 
din primul paragraf, excesul structural 
poate fi numărat din momentul în care 
contractul de muncă încetează, fie prin 
notificarea individuală de încetare a 
contractului, dată de angajator lucrătorului 
în cauză, fie prin încetarea de facto a unui 
contract înainte termenului de expirare, din 
motive independente de persoana 
lucrătorului în cauză. În fiecare caz, una 
din cele două opțiuni trebuie aleasă și 
specificată în cerere.”

Or. it

Justificare

Reforma fondului are drept scop facilitarea mobilizării fondurilor. Noțiunea „exces 
structural” permite lărgirea domeniului de aplicare a fondului la categoriile de lucrători 
care, în conformitate cu legislația națională specifică, nu ar mai putea beneficia de asistență 
la fel ca în trecut. 

Amendamentul 14
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr.1927/2006
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La inițiativa Comisiei și în limita unui 
plafon de 0,35% din suma maximă 
disponibilă pentru FEG în anul respectiv, 
FEG poate fi utilizat pentru finanțarea 

(1) La inițiativa Comisiei și în limita unui 
plafon de 0,15% din suma maximă 
disponibilă pentru FEG în anul respectiv, 
FEG poate fi utilizat pentru finanțarea 



PE420.200v01-00 10/12 AM\769765RO.doc

RO

activităților de pregătire, monitorizare, 
informare, de creare a unei baze de 
cunoștințe relevante cu privire la 
implementarea FEG, de sprijin 
administrativ și tehnic, de audit, control și 
evaluare necesare punerii în aplicare a 
prezentului regulament. 

activităților de pregătire, monitorizare, 
informare, de creare a unei baze de 
cunoștințe relevante cu privire la 
implementarea FEG, de sprijin 
administrativ și tehnic, de audit, control și 
evaluare necesare punerii în aplicare a 
prezentului regulament. 

Or. pt

Amendamentul 15
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr.1927/2006
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe baza evaluării efectuate în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (5) și 
luând în considerare, în special, numărul de 
lucrători care urmează să beneficieze de 
sprijin, acțiunile propuse și costurile 
estimate, Comisia evaluează și propune 
stabilirea în cel mai scurt timp a 
cuantumului contribuției financiare care se 
poate acorda, după caz, în limita resurselor 
disponibile. Cuantumul nu poate depăși 
75% din totalul costurilor estimate 
prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera 
(d).”

(1) „Pe baza evaluării efectuate în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (5) și 
luând în considerare, în special, numărul de 
lucrători care urmează să beneficieze de 
sprijin, acțiunile propuse și costurile 
estimate, Comisia evaluează și propune 
stabilirea în cel mai scurt timp a 
cuantumului contribuției financiare care se 
poate acorda, după caz, în limita resurselor 
disponibile. Cuantumul nu poate depăși 
85% din totalul costurilor estimate 
prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera 
(d).”

Or. pt
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Justificare

Având în vedere problemele cu care se confruntă mai multe state membre pentru a acoperi 
cheltuielile pe care le implică acțiunile și măsurile de sprijinire a lucrătorilor, este important 
să crească cuantumul contribuției financiare a Comunității.

Amendamentul 16
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5a (nou)
Regulamentul (CE) nr.1927/2006
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Articolul 12 alineatul(1) se 
înlocuiește cu următorul text: 

(1) „Suma maximă pentru cheltuielile 
FEG crește la 1 000 000 000 EUR anual, 
exprimată în prețuri curente.”

Or. pt

Amendamentul 17
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr.1927/2006
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „Statul (statele) membru (membre) 
efectuează toate acțiunile eligibile incluse 
în pachetul coordonat de servicii 
personalizate în termen de 24 de luni de la 
data cererii în temeiul articolului 5.”

(2) „Statul (statele) membru (membre) 
efectuează toate acțiunile eligibile incluse 
în pachetul coordonat de servicii 
personalizate în termen de 30 de luni de la 
data cererii în temeiul articolului 5.”

Or. pt
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Justificare

În vederea îndeplinirii mai bune și mai eficiente a acțiunilor și măsurilor privind cererile 
individuale, termenul ar trebui prelungit la 30 de luni. 

Amendamentul 18
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr.1927/2006
Articolul 20 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. La articolul 20 se inserează un 
nou paragraf după primul 
paragraf:

„Parlamentul European și 
Consiliul pot revizui prezentul 
regulament, inclusiv derogarea 
temporară prevăzută la articolul 
1, alineatul (1a), pe baza unei 
propuneri a Comisiei.”

eliminat

Or. pt

Justificare

Propunerea Comisiei prevede posibilitatea de a revizui ulterior criteriile de intervenție a
fondului, cu scopul de a asigura capacitatea permanentă a acestuia de a sprijini lucrătorii 
afectați de criza economică și financiară. Scopul prezentului amendament este de a încorpora 
această măsură în cadrul fondului, evitând-se astfel necesitatea de a opera modificări mai 
târziu. Această măsură este impusă de creșterea preconizată a șomajului în Uniunea 
Europeană și de caracterul extrem de limitativ al criteriilor fondului ca atare. 
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