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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

A�a cum a subliniat Comisia pentru dezvoltare regională în avizul său din 2006, globalizarea 
activită�ii economice �i a comer�ului a adus nenumărate avantaje pentru pia�a europeană
în ceea ce prive�te op�iunile, pre�urile competitive, inova�rea tehnologică�i trecerea 
treptată de la o societate post-industrială la o societate bazată pe cunoa�tere în fază incipient
ă. Această evolu�ie favorabilă apare cu pre�ul unui grad ridicat de fluiditate �i nesiguran�
ă pe pia�a �muncii, antrenând concentrarea unor rate mari ale �omajului în centre �i 
regiuni industriale care înainte fuseseră foarte productive. Această evolu�ie a fost înso�ită
de un declin concomitent al bunăstării relative a lucrătorilor, întrucât companiile s-au mutat în 
regiuni care oferă mână de lucru mai ieftină�i avantaje fiscale sau de altă natură. Fenomenul 
delocalizării nu este unul nou. Cu toate acestea, expansiunea acestuia de la nivel na�ional sau 
inter-regional la nivel global a fost elementul care a determinat Comisia Europeană să propună
crearea unui Fond european pentru globalizare, cu scopul de a oferi lucrătorilor care �i-au 
pierdut locul de muncă din cauza acestor delocalizări un anumit nivel de asisten�ă financiară.

A�a cum subliniază Comisia în nota sa explicativă, criza financiară fără precedent �i curba 
descendentă care au afectat economia mondială într-o măsură mai mică sau mai mare începând 
cu 2007, „vor cauza disponibilizãri masive”.

Comisia subliniază faptul că trăsătura esen�ială a fondului pentru globalizare este de a 
demonstra solidaritate cu lucrătorii care î�i pierd locurile de muncă din cauza problemelor 
economice generate de evenimentele globale. Dacă s-ar ac�iona în alt mod,� s-ar 
submina semnificativ principiile pie�ei interne, care exclud ajustarea pe baza mijloacelor pur 
intra-comunitare.

Propunerea Comisiei are un caracter foarte tehnic �i este rezultatul consultărilor detaliate, 
realizate în 2008, cu exper�i din statele membre, parteneri sociali �i alte persoane interesate. 

Raportoarea este de acord, în special, cu câteva dintre aspectele regulamentului privind EGF 
propuse spre modificare, cum ar fi accelerarea �i îmbunătă�irea accesului la fonduri, 
reducerea pragului concedierilor de la 1 000 la 500, includerea lucrătorilor care au fost 
disponibiliza�i înainte de începerea perioadei de referin�ă în categoria celor eligibili pentru 
asisten�ă EGF �i prelungirea perioadei de utilizare a EGF de la 12 la 24 de luni.

Eficien�a acestui instrument este dată de aplicarea sa, alineatul 2 litera (a) al articolului 5 
modificat fiind esen�ial pentru succesul instrumentului, întrucât prevede condi�iile �i 
necesitatea de a demonstra legătura cauzală dintre concedierile respective �i importantele 
modificări structurale ale modelelor globale, sau criza financiară�i economică. Stabilirea 
acestor legături este în mod clar necesară pentru a distinge evenimentele neprevăzute de cele 
care sunt rezultatul evident al proastei gestionări sau al practicilor neconcuren�iale practicate 
de angajator. Fără îndoială, stabilirea unei astfel de legături obligatorii nu este u�or de realizat 
�i acest lucru ar putea deschide calea unor preten�ii abuzive. Prin urmare, raportoarea 
proiectului sprijină pe deplin dispozi�iile noului articol 8 care, în anumite condi�ii limitate, 
permite utilizarea EGF pentru pregătire financiară, monitorizare, asisten�ă tehnică, audit �i 
control.

În avizul său din 2006, Comisia pentru dezvoltare regională a propus ca perioada prevăzută la 
articolul 2 litera (b), în cadrul căreia se înregistrează numărul minim de concedieri, să fie 
prelungită la 12 luni. În mod evident, durează mai mult până când efectele globalizării, în 
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special cele care rezultă din scăderea activită�ii economice, se fac sim�ite în structura 
industrială sau în economia locală. Raportoarea prezintă din nou acest amendament, având 
convingerea că acest lucru este perfect justificabil pentru realizarea extinderii propuse.

Comisia propune introducerea unui nou paragraf la articolul 20, care să ofere Parlamentului 
European �i Consiliului posibilitatea de a revizui reglementarea privind derogarea temporară, 
pe baza propunerii Comisiei. Consider că o astfel de revizuire trebuie să fie efectuată �i că, 
prin urmare, această dispozi�ie trebuie modificată în mod corespunzător.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru ocuparea for�ei de muncă
�i afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul 1927/2006
Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Repercusiunile pe care globalizarea le are asupra lucrătorilor întreprinderilor afectate, astfel 
cum sunt descrise în alineatul introductiv la articolul (2), sunt foarte des prelungite în timp 
�i, prin urmare, imposibil de determinat pe o perioadă atât de scurtă de nouă luni. Acestea 
ar putea fi estimate mai precis dacă perioada în cauză ar fi prelungită la 12 luni.

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul 1927/2006
Articolul 20 – paragraf nou
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

„Până cel târziu la 1 aprilie 2011, 
Comisia va prezenta o evaluare a 
impactului �i eficien�ei dispozi�iilor 
privind derogarea temporară prevăzută la 
articolul 1 alineatul (1a), înso�ită de o 
propunere de revizuire a prezentului 
regulament de către Parlamentul 
European �i Consiliu.”

Or. en

Justificare

În aceste circumstan�e excep�ionale, este necesară efectuarea de către Comisia European
ă a unei evaluări pan-europene amănun�ite cu privire la efectul măsurilor temporare, 
precum �i la oportunitatea revizuirii de către Parlament a legisla�iei în vigoare.
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