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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind 
mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 
din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și 
buna gestiune financiară (cererea EGF/2015/004 IT/Alitalia, prezentată de Italia)
(COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2015)0397 – C8-0252/2015),

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare 
(2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/20061 (Regulamentul privind 
FEG),

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 
decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-20202, 
în special articolul 12,

– având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară3 (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

– având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 
2 decembrie 2013,

– având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

– având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0274/2015),

A. întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin 
suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în practicile comerciale 
internaționale sau care au fost disponibilizați din cauza crizei economice și financiare 
mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B. întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie 
dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu 
Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu 
ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, și cu respectarea AII din 2 decembrie 
2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de 

1 JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
2 JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
3 JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
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ajustare la globalizare (FEG);

C. întrucât adoptarea Regulamentului privind FEG reflectă acordul la care au ajuns 
Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, 
de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale 
măsurilor propuse, de a crește eficacitatea procesării cererilor privind mobilizarea FEG la 
Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin reducerea timpului de 
evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea 
persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța măsuri de 
stimulare pentru înființarea unor afaceri proprii;

D. întrucât Italia a depus cererea EGF/2015/004 IT/Alitalia pentru a obține o contribuție 
financiară din partea FEG ca urmare a disponibilizării a 1 249 de lucrători din cadrul 
întreprinderii Gruppo Alitalia, care își desfășoară activitatea în sectorul economic 
clasificat în cadrul NACE a doua revizuire diviziunea 51 („Transport aerian”)1 în regiunea 
de nivel NUTS2 2 Lazio și întrucât numărul estimat de lucrători disponibilizați vizați de 
aceste măsuri este de 184;   

E. întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul privind 
FEG,

1. este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Italia are dreptul, în temeiul 
acestui regulament, la o contribuție financiară în valoare de 1 414 848 EUR;

2. remarcă faptul că autoritățile italiene au depus cererea pentru o contribuție financiară din 
partea FEG la 24 martie 2015 și că evaluarea a fost finalizată de către Comisie la 7 august 
2015 și transmisă Parlamentului la 1 septembrie 2015; salută faptul că procesul de 
evaluare s-a desfășurat rapid, în mai puțin de cinci luni;

3. remarcă faptul că piața transportului aerian internațional a suferit perturbări economice 
serioase, în special o scădere a cotei de piață a UE și o creștere uriașă a numărului de 
pasageri transportați de companiile aeriene turcești și din țările Golfului, care a avut loc în 
detrimentul companiilor europene precum Alitalia;

4. reamintește că, deși în Lazio piața muncii a fost afectată de efectele crizei economice și 
financiare într-o mai mică măsură decât la nivel național, fiecare creștere a șomajului pune 
și mai multă presiune asupra sistemului de asigurări sociale CIG3;

1 Regulamentul (CE) 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de 
stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii 
statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).
2 Regulamentul (UE) nr. 1046/2012 al Comisiei din 8 noiembrie 2012 de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) privind transmiterea seriilor temporale privind 
noua împărțire regională (JO L 310, 9.11.2012, p. 34).
3 Cassa Integrazione Guadagno (CIG) este o prestație menită să garanteze un anumit nivel de venit 
pentru lucrătorii împiedicați să-și exercite atribuțiile. CIG este activată în caz de reducere sau întrerupere a 
activităților de producție ca urmare a restructurării, a reorganizării întreprinderii, a crizei de întreprindere și a 
procedurilor de faliment care au consecințe grave asupra pieței muncii la nivel local. CIG este un instrument care 
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5. constată că, până în prezent, sectorul NACE Rev. 2 diviziunea 51 („Transport aerian”) a 
făcut obiectul unei alte cereri de mobilizare a FEG1 întemeiată, de asemenea, pe aspecte 
comerciale ale globalizării;

6. salută faptul că autoritățile italiene vor viza cu precădere căutarea activă a unui loc de 
muncă și măsurile de formare, dar și faptul că sistemul de reinserție profesională vizează 
și lucrători disponibilizați cu vârsta de peste 50 de ani;

7. salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile italiene au decis să 
înceapă furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 1 aprilie 2015, cu 
mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul 
coordonat propus; 

8. ia act de faptul că acțiunile realizate potrivit articolului 7 alineatul (4) din Regulamentul 
privind FEG- activități pregătitoare, management, informare și publicitate, control și 
raportare -  reprezintă o proporție relativ mare din costurile totale (3,99%);

9. regretă faptul că, din totalul de 1 249 de beneficiari eligibili, numai 184 (14,7%) sunt 
vizați de măsurile propuse, ceea ce înseamnă un procent foarte redus din numărul total de 
lucrători disponibilizați;

10. ia act de faptul că mai puțin de 15% din totalul beneficiarilor eligibili sunt vizați de 
măsurile incluse în cerere;

11. apreciază faptul că se prevede ca toți cei 184 de beneficiari vizați să beneficieze de 
serviciile personalizate;

12. constată că Italia are în vedere cinci tipuri de măsuri pentru lucrătorii disponibilizați vizați 
de prezenta cerere: (i) admiterea și evaluarea competențelor, (ii) sprijin pentru căutarea 
activă a unui loc de muncă, (iii) formare profesională, (iv) rambursarea costurilor de 
mobilitate și (v) subvenții de angajare în cazul persoanelor cu vârsta de peste 50 de ani;

13. ia act de faptul că alocațiile și stimulentele se limitează la cheltuieli de mobilitate și 
subvenții de angajare și că ele se încadrează sub limita maximă admisă de 35% din 
costurile totale pentru pachetul coordonat de servicii personalizate, potrivit dispozițiilor 
din Regulamentul privind FEG;

14. salută acordarea de subvenții de angajare în cazul lucrătorilor cu vârsta de peste 50 de ani; 
consideră că modul în care ajutoarele financiare vor fi diferențiate va stimula încadrarea 
lucrătorilor vizați în condiții mai bune de muncă;

15. observă că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu 
partenerii sociali, cu agențiile acreditate care oferă sprijin pentru căutarea unui loc muncă 
și cu lucrătorii; 

16. salută faptul că agențiile acreditate care oferă lucrătorilor sprijin pentru căutarea activă a 

împiedică disponibilizarea lucrătorilor oferind întreprinderilor posibilitatea de a evita costul forței de muncă 
temporar inutile, în așteptarea reluării activităților normale de producție. Cu toate acestea, CIG este adesea 
preludiul la mobilità. 
1 EGF/2013/014 FR Air France (COM(2014) 701 final).
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unui loc de muncă vor fi plătite pe baza rezultatelor obținute;

17. reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la 
conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate sprijinite prin FEG ar trebui să 
se anticipeze perspectivele de pe piața muncii și competențele necesare în viitor și să se 
asigure compatibilitatea cu tranziția către o economie eficientă în ceea ce privește 
utilizarea resurselor și durabilă;

18. reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor 
lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a 
competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de 
formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor 
disponibilizați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri;

19. constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii 
personalizate ce urmează să fie finanțate din FEG includ informații privind 
complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate din fondurile structurale; subliniază că 
autoritățile italiene confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea 
altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a 
prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a 
asigura deplina respectare a reglementărilor existente și pentru a evita dublarea serviciilor 
finanțate de Uniune;

20. salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului de a 
accelera eliberarea subvențiilor; atrage atenția asupra timpului limitat prevăzut de noul 
calendar și asupra posibilului impact asupra eficacității procesării dosarelor;

21. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

22. încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele 
Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, 
Consiliului și Comisiei.
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ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (solicitare din partea 
Italiei—EGF/2015/004 IT/Alitalia)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-
2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/20061, în special articolul 15 alineatul 
(4),
având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna 
gestiune financiară2, în special punctul 13,
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
întrucât:

(1) Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) urmărește să ofere sprijin 
lucrătorilor disponibilizați și persoanelor care desfășoară o activitate independentă a 
căror activitate a încetat ca urmare a modificărilor structurale majore intervenite în 
practicile comerciale mondiale, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei 
economice și financiare mondiale sau ca urmare a unei noi crize economice și 
financiare mondiale, precum și să le ofere asistență în vederea reintegrării pe piața 
muncii.

(2) FEG nu trebuie să depășească o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la 
prețurile din 2011), după cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului3.

(3) La 24 martie 2015, Italia a depus cererea EGF/2015/004 IT/Alitalia pentru a obține o 
contribuție financiară din partea FEG, ca urmare a disponibilizărilor care au avut loc la 
Gruppo Alitalia4 în Italia. Cererea a fost completată cu informații suplimentare, în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. 
Cererea respectivă îndeplinește cerințele necesare pentru acordarea unei contribuții 
financiare din FEG, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) 
nr. 1309/2013.

(4) Prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a se furniza o contribuție financiară în 
valoare de 1 414 848 EUR ca răspuns la cererea depusă de Italia.

1 JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
2 JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
3 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).
4 Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. și Air One S.p.A. (CAI First S.p.A., CAI Second S.p.A. și 
Alitalia Loyalty).
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(5) În scopul de a reduce la minimum timpul necesar pentru mobilizarea FEG, prezenta 
decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1
În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, se 
mobilizează din Fondul european de ajustare la globalizare suma de 1 414 848 EUR sub 
formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se 
aplică de la [data adoptării sale].

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
Președintele Președintele

 Data urmează să fie introdusă de Parlament înainte de publicarea în JO.
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EXPUNERE DE MOTIVE

I. Context
Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar 
lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale 
mondiale. 

Conform dispozițiilor prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-
20201 și la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1309/20132, Fondul nu poate depăși un 
cuantum maxim anual de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele 
corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, conform punctului 13 din Acordul interinstituțional din 2 
decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, 
cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară3, pentru a activa Fondul, dacă 
evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a 
Fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o 
procedură de trilog. 

II. Cererea depusă de Alitalia și propunerea Comisiei 
La 7 august 2015, Comisia a adoptat o propunere de decizie de mobilizare a FEG în favoarea 
Italiei pentru sprijinirea reintegrării pe piața muncii a lucrătorilor disponibilizați din cadrul 
Gruppo Alitalia care operează în sectorul economic încadrat în diviziunea 51 a NACE Rev. 2 
(„Transport aerian”).

Aceasta este cea de-a cincisprezecea cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului 
2015 și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 1 414 848 EUR pentru Italia. 
Cererea vizează 184 din cei 1 249 lucrători disponibilizați din cadrul întreprinderii Gruppo 
Alitalia. Cererea i-a fost transmisă Comisiei la 24 martie 2015 fiind însoțită de informații 
suplimentare actualizate până la data de 19 mai 2015. Comisia a concluzionat, în conformitate 
cu toate dispozițiile aplicabile ale Regulamentului privind FEG, că cererea îndeplinește 
condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG. 

Potrivit autorităților italiene, evenimentul care stă la baza acestor disponibilizări de la Gruppo 
Alitalia este scăderea numărului de pasageri transportați în 2014 până la cifrele din 2010, ceea 
ce reprezintă o scădere cu 3,6 % în comparație cu 2013 și cu 6,4 % în comparație cu 2012, 
coroborată cu pierderile acumulate de la privatizarea completă a companiei Alitalia în 2009. 

Serviciile personalizate care urmează să fie puse la dispoziția lucrătorilor disponibilizați 
constau în cinci tipuri de măsuri: (i) admiterea și evaluarea competențelor, (ii) sprijin pentru 
căutarea activă a unui loc de muncă, (iii) formare profesională, (iv) rambursarea costurilor de 
mobilitate și (v) subvenții de angajare în cazul persoanelor cu vârsta de peste 50 de ani;

1 JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
2 JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
3 JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
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Potrivit Comisiei, acțiunile prezentate mai sus constituie măsuri active pe piața forței de 
muncă și se încadrează între acțiunile eligibile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul 
privind FEG. Aceste acțiuni nu țin locul măsurilor pasive de protecție socială. 

Autoritățile italiene au furnizat toate garanțiile necesare cu privire la următoarele: 

– principiile egalității de tratament și nediscriminării vor fi respectate în ceea ce 
privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

– cerințele stipulate în legislația națională și în cea a UE privind disponibilizările 
colective au fost respectate;

– Gruppo Alitalia, întreprinderea care a efectuat disponibilizările și care și-a 
continuat activitățile după efectuarea acestora, și-a respectat obligațiile legale 
aplicabile în cazul disponibilizărilor și a luat măsurile adecvate pentru 
lucrătorii săi;

– acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau 
instrumente financiare ale Uniunii și se va evita orice fel de dublă finanțare;

– măsurile propuse vor fi complementare cu măsurile finanțate din fondurile 
structurale;

– contribuția financiară din FEG va respecta normele procedurale și materiale ale 
Uniunii privind ajutoarele de stat.

Italia a comunicat Comisiei că sursa națională de prefinanțare sau de cofinanțare este Fondul 
pentru politici active.

III. Procedură
În vederea mobilizării Fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer 
al unei sume globale de 1 414 848 EUR din rezerva FEG (40 02 43) la linia bugetară aferentă 
FEG (04 04 01). 

Aceasta este cea de-a cincisprezecea propunere de transfer pentru mobilizarea Fondului 
transmisă autorității bugetare de la începutul lui 2015. 

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog, în conformitate cu articolul 15 alineatul 
(4) din Regulamentul privind FEG.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ar trebui 
să ia parte la acest proces, pentru a oferi un sprijin și o contribuție constructive la evaluarea 
cererilor de asistență din partea Fondului. 
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ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI 
AFACERI SOCIALE

ZP/jb D(2015)42485

Dlui Jean Arthuis
Președintele Comisiei pentru bugete
ASP 09G205

Subiect: Avizul privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) 
în cazul cererii EGF/2015/004 IT/Alitalia, prezentată de Italia

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Grupul său de lucru 
pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2015/004 IT/Alitalia și au 
adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și Grupul de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării Fondului 
pentru a da curs cererii respective. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, 
fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul creditelor de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL s-au bazat pe următoarele considerente:

A) întrucât această cerere se întemeiază pe articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 
(UE) nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare și se referă la un 
număr de 1 249 de lucrători disponibilizați de Gruppo Alitalia, care își desfășoară 
activitatea în sectorul economic clasificat în cadrul diviziunii 51 din NACE Rev. 2 
(„Transport aerian”); întrucât disponibilizările efectuate de întreprinderile în cauză au avut 
în principal în regiunea NUTS de nivel 2 Lazio și au avut loc în perioada de referință 
cuprinsă între 31 august 2014 și 30 decembrie 2014;

B) întrucât, pentru a stabili legătura dintre disponibilizări și schimbările structurale majore 
apărute în practicile comerciale mondiale ca urmare a globalizării, autoritățile italiene 
susțin că piața transportului aerian internațional a suferit perturbări economice serioase, în 
special în ceea ce privește cota de piață a UE; 

C) întrucât efectele acestor schimbări intervenite în structura schimburilor comerciale au fost 
agravate și de alți factori, cum ar fi scăderea cererii din cauza crizei economice și creșterea 
prețurilor la combustibili; 
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D) întrucât majoritatea (70,1%) lucrătorilor vizați de măsuri sunt bărbați, iar 29,9% sunt 
femei; întrucât vasta majoritate a lucrătorilor (96,79%) au între 30 și 54 de ani și 3,3% au 
între 55 și 64 de ani;

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei 
pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 
ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Italiei:

1. este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite criteriile de intervenție prevăzute la articolul 
4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 și că, prin urmare, Italia are 
dreptul la o contribuție financiară în temeiul acestui regulament; 

2. ia act de faptul că mai puțin de 15% din totalul beneficiarilor eligibili sunt vizați de 
măsurile incluse în cerere; 

3. remarcă faptul că, până în prezent, aceasta este a doua cerere de mobilizare a FEG 
referitoare la sectorul transportului aerian; 

4. apreciază faptul că se prevede ca toți cei 184 de beneficiari vizați să beneficieze de 
serviciile personalizate; 

5. salută faptul că agențiile acreditate care oferă lucrătorilor sprijin pentru căutarea activă a 
unui loc de muncă vor fi plătite pe baza rezultatelor obținute; 

6. salută acordarea de subvenții de angajare în cazul lucrătorilor cu vârsta de peste 50 de ani; 
consideră că modul în care ajutoarele financiare vor fi diferențiate va stimula încadrarea 
lucrătorilor vizați în condiții mai bune de muncă; 

7. ia act de faptul că alocațiile și stimulentele se limitează la cheltuieli de mobilitate și 
subvenții de angajare și că ele se încadrează sub limita maximă admisă de 35% din 
pachetul general de servicii personalizate, potrivit Regulamentului privind FEG; 

8. reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din regulament, la conceperea pachetului 
coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze evoluția din viitor a pieței 
muncii și competențele necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o 
economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. 

Cu deosebită considerație,

Marita ULVSKOG, 

prim-vicepreședintă
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ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Jean ARTHUIS
Președinte
Comisia pentru bugete
Parlamentul European

Stimate domnule Arthuis,

Subiect: Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

Comisia pentru dezvoltare regională a fost sesizată pentru a emite un aviz cu privire la o 
propunere a Comisiei privind o decizie de mobilizare a Fondului european de ajustare la 
globalizare (FEG). Înțeleg că se are în vedere adoptarea unui raport pentru această propunere 
în Comisia pentru bugete la 28 septembrie 2015:

- COM(2015)0397 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 1 414 848 EUR 
pentru măsuri active de sprijinire a reintegrării pe piața muncii a 1 249 de lucrători 
disponibilizați în sectorul transportului aerian, în regiunea Lazio, Italia.

Normele aplicabile contribuțiilor financiare din FEG sunt prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind 
Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1927/2006.

Coordonatorii comisiei au evaluat această propunere și m-au însărcinat să vă comunic faptul 
că majoritatea membrilor acestei comisii nu formulează obiecțiuni față de mobilizarea 
Fondului european de ajustare la globalizare pentru a aloca sumele menționate mai sus 
propuse de Comisie. 

Cu deosebită considerație,

Iskra MIHAYLOVA 
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