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Rezoluţia Parlamentului European din 4 octombrie 2016 referitoare la propunerea de 

decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului 

european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Finlanda – EGF/2016/001 

FI/Microsoft) (COM(2016)0490 – C8-0348/2016 – 2016/2211(BUD)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0490 – C8-0348/2016), 

– 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 financiară (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 133, 

– 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 (A8-0273/2016), 

                                                 
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. 



 

 

A. întrucât, deși globalizarea generează, în general, creștere economică, această creștere ar 

trebuie folosită și pentru a ușura situația oamenilor afectați de efectele negative ale 

globalizării; 

B. întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin 

suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în 

practicile comerciale internaționale sau de criza economică și financiară mondială și 

pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii; 

C. întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie 

dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil; 

D. întrucât Finlanda a depus cererea EGF/2016/001 FI/Microsoft pentru o contribuție 

financiară din partea FEG conform criteriilor de intervenție prevăzute la articolul 4 

alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, ca urmare a efectuării unui număr 

de 2 161 disponibilizări la Microsoft Mobile Oy și la 8 furnizori și producători în aval ai 

acestei companii din Finlanda, care își desfășoară activitatea în sectorul NACE a doua 

revizuire diviziunea 62 („Activități de servicii în tehnologia informației”); 

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

FEG; 

F.  întrucât responsabilitatea controlului financiar al măsurilor sprijinite de FEG revine 

statului membru în cauză, conform dispozițiilor de la articolul 21 alineatul (1) din 

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, Finlanda are dreptul, în 

temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 5 364 000 EUR, reprezentând 

60 % din costurile totale de 8 940 000 EUR; 

2. remarcă faptul că autoritățile finlandeze au depus cererea pentru o contribuție financiară 

din partea FEG la 11 martie 2016 și că, pe baza informațiilor suplimentare puse la 

dispoziție de Finlanda, evaluarea sa a fost finalizată de către Comisie la 29 iulie 2016, 

care a respectat astfel termenul de 12 săptămâni de la primirea cererii completate și a 

conchis că au fost îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din 

FEG; 

3. constată că principalul motiv al disponibilizărilor de la Microsoft îl reprezintă cota de 

piață în scădere a telefoanelor care folosesc sistemul de operare Microsoft Windows, de 

la peste 50 % în 2009 la 0,6 % în al doilea trimestru al anului 2016; 

4. reamintește că ponderea Uniunii în ansamblul locurilor de muncă din sectorul TIC la 

nivel mondial a scăzut în ultimii ani și că sectorul TIC are un rol fundamental în 

economia finlandeză, 6,7 % dintre angajați lucrând în sectorul TIC în 2014, cel mai 

mare procentaj dintre toate statele membre; consideră că disponibilizările de la 

Microsoft au legătură cu tendința care afectează întregul sector finlandez al 

electronicelor de la începutul declinului Nokia în țara sa de origine și pentru care au fost 

depuse anterior patru cereri; consideră că aceste evenimente sunt direct legate de 

schimbările structurale intervenite în practicile comerciale internaționale ca urmare a 

globalizării; 



 

 

5. reamintește că industria producătoare de software este puternic reprezentată la nivel 

internațional, iar concurența din sector este globală, ceea ce înseamnă că toți 

participanții de pe piață pot concura pentru aceiași clienți, localizarea și contextul 

cultural al personalului având o importanță limitată; 

6. recunoaște că această cerere vine după o serie de cazuri legate de declinul Nokia în 

Finlanda și că se așteaptă încă două cereri conexe ca urmare a concedierii altor lucrători 

din sectorul TIC; 

7. ia act de faptul că disponibilizările sunt concentrate în regiunile de nivel NUTS 2 

Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) și Länsi-Suomi (FI197) și privesc 

lucrători cu competențe foarte diferite, dintre care 89 % au între 30 și 54 de ani; este 

îngrijorat de situația deja dificilă creată de șomajul unor persoane cu competențe și 

educație înalte, care ar fi avut, în mod normal, șanse bune de a ocupa un loc de muncă, 

mai ales de cea a femeilor, care se confruntă cu obstacole mai mari în a găsi locuri de 

muncă, luând în considerare faptul că ele reprezintă aproape jumătate dintre beneficiarii 

vizați; 

8. constată că, până în prezent, sectorul „Activități de servicii în tehnologia informației” a 

făcut obiectul a două cereri FEG anterioare, ambele ca urmare a globalizării 

schimburilor comerciale (EGF/2013/001 FI/Nokia și EGF/2015/005 FI/Activități de 

realizare a soft-ului la comandă); 

9. subliniază importanța sectorului TIC pentru ocuparea forței de muncă în regiunile 

Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi și Länsi-Suomi, precum și potențialul lucrătorilor 

disponibilizați de a contribui în cadrul sectorului dacă ar primi un sprijin suficient prin 

educație și formare continuă sau prin planuri de promovare a antreprenoriatului; 

10. salută faptul că autoritățile finlandeze au început furnizarea serviciilor personalizate 

către lucrătorii afectați la 11 septembrie 2015, cu mult înaintea depunerii cererii de 

acordare a unui sprijin FEG pentru pachetul coordonat propus, deoarece astfel de acțiuni 

sunt eligibile pentru finanțare din FEG; 

11. salută procentajul ridicat (aproape 80 %) din pachetul global de servicii personalizate; 

12. constată că Finlanda are în vedere șase tipuri de măsuri pentru lucrătorii disponibilizați 

vizați de cerere: (i) măsuri de ghidare și alte măsuri pregătitoare; (ii) servicii în 

domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor; (iii) formare profesională; (iv) 

subvenții salariale; (v) subvenții pentru înființarea unei întreprinderi; și (vi) indemnizații 

pentru deplasări, cazări peste noapte și mutări; remarcă faptul că pentru activitățile de 

control și raportare au fost alocate fonduri suficiente; 

13. constată că subvențiile salariale menționate la punctul 12 vor fi între 30 % și 50 % din 

costurile salariale ale lucrătorului și vor fi acordate pe o perioadă cuprinsă între 6 și 24 

de luni; solicită statelor membre să fie foarte atente ca, atunci când utilizează 

subvențiile salariale, să se asigure că lucrătorii disponibilizați angajați pe baza unei 

subvenții nu înlocuiesc, în totalitate sau în parte, o poziție deținută anterior de un alt 

angajat la societatea în cauză; este mulțumit că autoritățile finlandeze au dat asigurări că 

acordă atenție acestui aspect; 

14. observă că finanțarea măsurilor de sprijinire a venitului reprezintă 16,64 % din pachetul 



 

 

global de servicii personalizate, cotă mult sub limita de 35 % prevăzută în 

Regulamentul privind FEG, iar aceste măsuri sunt condiționate de participarea activă a 

beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare; 

15. invită Comisia să evalueze și să ofere informații despre impactul măsurilor de sprijinire 

a venitului pe o perioadă de câțiva ani, pentru a se asigura că acestea sprijină locurile de 

muncă de calitate și nu sunt utilizate pentru a subvenționa contracte pe termen scurt, cu 

salarii mici; 

16. observă că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat prin consultare cu 

reprezentanții beneficiarilor vizați și cu partenerii sociali, naționali și regionali; 

17. reamintește importanța îmbunătățirii șanselor de angajare ale tuturor lucrătorilor; se 

așteaptă ca oferta de cursuri de formare să fie adaptată atât la nevoile și competențele 

lucrătorilor disponibilizați, cât și la nevoile efective ale mediului de afaceri; 

18. observă că în cazul Microsoft se va coopera cu Labour Mobility in Europe 2014-2020 

(„Mobilitatea forței de muncă în Europa 2014-2020”), un proiect EURES la nivel 

național de dezvoltare a serviciilor; constată că o serie de evenimente în materie de 

recrutare de la nivel internațional vor fi organizate la nivel regional în cooperare cu 

serviciile FEG și EURES; salută aceste măsuri și faptul că autoritățile finlandeze 

încurajează lucrătorii disponibilizați să beneficieze pe deplin de dreptul lor la libera 

circulație; 

19. remarcă faptul că, în cadrul Fondului social european, a fost lansat un pachet național de 

măsuri intitulat „Modele între întreprinderea care recrutează și întreprinderea care își 

reduce personalul”; observă că pachetul de măsuri va produce rezultate care pot fi utile 

pentru punerea în aplicare a proiectelor derulate în temeiul acestei cereri FEG; salută 

eforturile depuse de autoritățile finlandeze pentru a căuta sinergii cu alte acțiuni 

finanțate din fondurile naționale sau ale Uniunii; 

20. reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la 

conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate 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 sustenabilă și eficientă în ceea ce privește 

utilizarea resurselor; 

21. menționează că, într-o serie de cazuri anterioare în care s-a acordat sprijin din FEG, 

acordarea unor servicii „față în față” pentru lucrătorii disponibilizați s-a dovedit a fi 

extrem de folositoare; 

22. ia act de faptul că autoritățile finlandeze confirmă că acțiunile propuse nu vor primi 

sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii, că va fi 

evitată orice dublă finanțare și că aceste acțiuni sunt complementare cu măsurile 

finanțate de fondurile structurale; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o 

evaluare anuală comparativă a acestor date pentru a asigura deplina respectare a 

reglementărilor existente și a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune; 

23. salută asigurarea dată de Finlanda că o contribuție financiară din partea FEG nu va 

înlocui acțiunile pe care întreprinderea în cauză trebuie să le ia în conformitate cu 

legislația națională sau în temeiul acordurilor colective; 



 

 

24. salută procedura îmbunătățită introdusă de Comisie ca urmare a solicitării Parlamentului 

de a se accelera eliberarea subvențiilor; ia act de intervalul de timp limitat prevăzut de 

noul calendar și de potențialul impact asupra eficacității prelucrării dosarelor; 

25. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție; 

26. încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele 

Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 

27. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, 

Consiliului și Comisiei. 



 

 

ANEXĂ 

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de 

Finlanda – EGF/2016/001 FI/Microsoft) 

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia 

(UE) 2016/1857.) 

 


