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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 28 
din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară
(COM(2009)0515 – C7-0208/2009 – 2009/2135(BUD))

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2009)0515 – C7–0208/2009),

– având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară1 (AII din 17 
mai 2006), în special punctul 28,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 din 20 decembrie 2006 privind crearea 
Fondului european de ajustare la globalizare2 (Regulamentul FEG),

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizul Comisiei pentru ocuparea forței 
de muncă și afaceri sociale (A7-0000/2009),

A. întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumentele legislative și bugetare necesare 
pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore 
intervenite în practicile comerciale mondiale și pentru a le oferi asistență în procesul de 
reintegrare pe piața muncii;

B. întrucât asistența financiară oferită de Uniunea Europeană lucrătorilor concediați ar trebui 
să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate 
cu Declarația comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei adoptată cu 
ocazia reuniunii de concertare din 17 iulie 2008, precum și cu respectarea AII din 17 mai 
2006 cu privire la adoptarea deciziilor de mobilizare a fondului;

C. întrucât Belgia și Irlanda au solicitat asistență în ceea ce privește concedierile din sectorul 
produselor textile din regiunile belgiene Flandra de est și de vest3 și Limburg4 și din 
industria producătoare de calculatoare din comitatele irlandeze Limerick, Clare și north 
Tipperary, precum și din orașul Limerick5;

D. întrucât ambele cereri îndeplinesc criteriile de eligibilitate instituite de Regulamentul 
FEG;

E. întrucât, în ceea ce privește cererea Irlandei, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale a solicitat Comisiei informații suplimentare,

                                               
1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
3 EGF/2009/004 BE/Oost en West Vlaabderen textiles.
4 EGF/2009/005 BE/Limburg textiles.
5 EGF/2009/008 IE/Dell.
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1. solicită instituțiilor competente să depună eforturile necesare în vederea accelerării 
mobilizării FEG;

2. reamintește angajamentul instituțiilor de a asigura o bună și rapidă derulare a procedurii 
de adoptare a deciziilor privind mobilizarea fondului; oferind un sprijin unic, limitat în 
timp, îndreptat spre ajutarea lucrătorilor afectați de concedieri ca urmare a globalizării;

3. subliniază că Uniunea Europeană ar trebui să utilizeze toate mijloacele de care dispune 
pentru a face față consecințelor crizei economice și financiare mondiale; subliniază că, în 
această privință, FEG poate juca un rol crucial în reintegrarea pe piața muncii a 
lucrătorilor concediați; 

4. subliniază că, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul FEG, ar trebui să se 
garanteze sprijinirea prin FEG a reintegrării în muncă a fiecărui lucrător concediat; 
reiterează faptul că asistența din FEG nu se substituie măsurilor de care sunt responsabile 
companiile în temeiul dreptului intern sau al acordurilor colective și nici măsurilor de 
restructurare a societăților sau a sectoarelor;

5. avertizează Comisia, în contextul mobilizării FEG, să nu transfere sistematic credite de 
plată din Fondul social al Uniunii Europene, deoarece FEG a fost creat ca instrument 
specific separat având propriile obiective și termene limită;

6. reamintește că funcționarea și valoarea adăugată a FEG ar trebui evaluate în contextul 
evaluării generale a programelor și a altor instrumente instituite prin AII din 17 mai 2006 
care face parte din revizuirea bugetară a cadrului financiar multianual 2007-2013;

7. constată că Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale a evaluat 
propunerea Comisiei și nu a formulat nicio obiecție în cazul cererii din partea Belgiei, în 
timp ce în cazul Irlandei s-au solicitat clarificări din partea Comisiei pentru cazul Dell;

8. va evalua consecințele răspunsurilor Comisiei înainte să ia decizia sa finală privind 
instrumentul juridic și bugetar;

9. se așteaptă ca Comisia să țină seama de dificultățile actuale și să își prezinte pe viitor 
propunerile de decizii referitoare la mobilizarea FEG în documente separate:  câte o 
propunere de decizie pentru fiecare cerere a unui stat membru în parte;

10. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

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

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

din XX octombrie 2009

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 
28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară1, în special punctul 
28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare2, în 
special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:
(1) Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a furniza un 

sprijin suplimentar lucrătorilor disponibilizați care suportă consecințele schimbărilor 
structurale majore ale comerțului mondial și pentru a-i ajuta să se reintegreze pe piața 
muncii.

(2) Domeniul de aplicare al FEG a fost extins pentru a include solicitările prezentate cu 
începere de la 1 mai 2009, astfel încât să fie prevăzut un sprijin pentru lucrătorii 
disponibilizați ca efect al crizei financiare și economice globale.

(3) Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui 
plafon anual de 500 de milioane EUR.

(4) La 5 mai 2009, Belgia a prezentat două solicitări de mobilizare a FEG în legătură cu 
disponibilizările din industria textilă. Aceste solicitări îndeplinesc condițiile pentru 
stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum se prevede la articolul 10 din 
Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, prin urmare Comisia propune mobilizarea sumei de 
9 198 874 EUR.

(5) La 29 iunie 2009, Irlanda a prezentat o solicitare de mobilizare a FEG în legătură cu 
disponibilizările din industria producătoare de calculatoare. Solicitarea îndeplinește 
condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum se prevede la articolul 
10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, prin urmare Comisia propune mobilizarea 
sumei de 14 831 050 EUR.

                                               
1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
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(6) În consecință, FEG ar trebui să fie mobilizat pentru asigurarea unei contribuții 
financiare privind solicitările prezentate de Belgia și Irlanda,

DECID:

Articolul 1
În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009, Fondul 
european de ajustare la globalizare este mobilizat pentru alocarea sumei de 24 029 924 EUR , 
sub formă de credite de angajament și de plată.

Articolul 2
Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
Președintele Președintele
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EXPUNERE DE MOTIVE

I. Cadru general
Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar 
pentru lucrătorii care suportă consecințele schimbărilor majore în structura comerțului 
mondial. 
Potrivit dispozițiilor de la punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 privind 
disciplina bugetară și buna gestiune financiară1 și dispozițiilor articolului 12 din 
Regulamentul (CE) nr. 1927/20062, fondul nu poate depăși o sumă maximă de 500 de 
milioane EUR, eliberată din marja rămasă sub plafonul de cheltuieli generale pentru exercițiul 
precedent și/sau din creditele de angajament anulate din cele două exerciții financiare 
precedente, cu excepția celor aferente rubricii 1b. Sumele necesare se înscriu în buget ca 
provizion de îndată ce vor fi identificate marjele suficiente și/sau angajamentele anulate.

În ceea ce privește procedura, pentru a activa fondul, în cazul în care o solicitare are o 
evaluare pozitivă, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a Fondului 
și, concomitent, o cerere corespunzătoare de transfer. În paralel, se poate organiza un dialog 
tripartit pentru a se ajunge la un acord privind utilizarea fondului și sumele solicitate. Dialogul 
tripartit poate lua o formă simplificată.

II. Situația actuală: propunerea Comisiei 
Propunerea vizează mobilizarea unui cuantum global de 24 029 924 EUR din Fondul 
european de ajustare la globalizare (FEG) în favoarea Belgiei și Irlandei, pentru a acoperi 
sprijinul acordat lucrătorilor concediați din sectorul produselor textile din Belgia și din 
industria producătoare de calculatoare din Irlanda.

Având în vedere că ambele solicitări au fost depuse după 1 mai 2009, ele au fost evaluate pe 
baza noilor norme prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 546/2009 din 18 iunie 2009 de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 din 20 decembrie 2006.
Solicitarea Belgiei se bazează pe articolul 2 litera (b): concedierea într-o perioadă de 9 luni a 
cel puțin 500 de salariați, în special în întreprinderi mici și mijlocii într-un sector NACE 2 
dintr-o regiune sau două regiuni învecinate cu nivelul NUTS II.
Solicitarea Irlandei se bazează pe articolul 2 litera (a): concedierea a cel puțin 500 de salariați 
ai unei întreprinderi dintr-un stat membru, într-o perioadă de 4 luni, inclusiv lucrătorii 
concediați de furnizorii sau producătorii din aval ai întreprinderii menționate anterior.
Solicitările Belgiei EGF/2009/004/BE/Oost en West Vlaanderen textiles și 
EGF/2009/005/BE/Limbourg textiles înaintate Comisiei la 5 mai 2009 și completate cu 
informații suplimentare la 29 iunie 2009 vizează 2 199 de concedieri efectuate în 46 de 
întreprinderi din sectorul produselor textile, toate situate în două regiuni învecinate la nivelul 
NUTS II din Flandra de est și Flandra de vest și, respectiv, o singură regiune NUTS II, și 
anume Limburg. Autoritățile belgiene au solicitat o contribuție din partea fondului de 9 198 
874 EUR.

Solicitarea Irlandei, EGF/2009/008/IE/Dell, a fost înaintată Comisiei la 29 iunie 2009 și 

                                               
1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
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completată cu informații suplimentare prezentate Comisiei până la sfârșitul lunii iulie. Ea 
vizează 2 840 de concedieri efectuate în întreprinderea Dell Irlanda (regiune NUTS 3 din 
Mid-West care cuprinde comitatele Limerick, Clare și North Tipperary, precum și orașul 
Limerick), din care 2 400 sunt vizate pentru acordarea de asistență.

Irlanda a solicitat o contribuție din partea FEG de 14 831 050 EUR.

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer 
(DEC32/2009) al unei sume globale de 24 029 924 EUR în credite de angajament din rezerva 
FEG (40 02 43) și de la liniile bugetare FSE (04 02 17 – FSE convergență) în credite de plată 
către liniile bugetare aferente FEG (04 05 01) pentru angajamente și plăți.

AII permite mobilizarea fondului în limita plafonului anual de 500 milioane de EUR. Aceasta 
este a patra propunere de mobilizare a fondului pentru exercițiul 2009. Până acum, în 2009 au 
fost aprobate trei solicitări de finanțare pentru un cuantum global de 13 077 700 EUR în 
favoarea Spaniei, Portugaliei, Germaniei și a asistenței tehnice a Comisiei.

În conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din temeiul juridic, la data de 1 septembrie a 
fiecărui exercițiu ar trebui să mai fie disponibile cel puțin 125 de milioane EUR (25%) pentru 
a răspunde nevoilor care apar până la sfârșitul exercițiului. După deducerea sumei deja 
angajate în 2009, rămân disponibile 486 922 300 EUR.

Prezentare generală a solicitărilor – bugetul 2009

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG): 

Referință Stat 
membru

Caz Contribuția FEG 
(€)

Concedieri

EGF/2008/004 Spania
Industria automobilelor /
Castilla y Leon și Aragon 2 694 300 1 082

SEC(2008)2986 Comisia Asistența tehnică 690 000 ---

EGF/2008/005 Spania
Sectorul produselor textile / 
Cataluña 3 306 750 1 720

EGF/2009/001 Portugalia
Sectorul produselor textile / 
Norte - Centro 832 800 1 588

EGF/2009/002 Germania
Sectorul telefoanelor mobile 
(Nokia) 5 553 850 1 316

EGF/2009/004

EGF/2009/005

Belgia Sectorul produselor textile /
Oot en West Vlaanderen și
regiunile Limburg 9 198 874 2 199

EGF/2009/008 Irlanda Industria producătoare de 
calculatoare / Regiunea Mid-
West, comitatele Limerick, 
Clare și North Tipperary și 
orașul Limerick) 14 831 050 2 400

TOTAL 37 107 624
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Marje 462 892 376
N.B. Fondul nu poate depăși o sumă maximă de 500 milioane EUR anual.

III. Procedură
Comisia a prezentat o cerere de transfer1 în vederea înscrierii în bugetul 2009 a unor credite 
de angajament și de plată specifice, conform cerințelor de la punctul 28 din Acordul 
interinstituțional din 17 mai 2006.

Dialogul tripartit privind propunerea de decizie prezentată de Comisie privind mobilizarea 
FEG ar putea eventual îmbrăca o formă simplificată (un schimb de scrisori), în conformitate 
cu articolul 12 alineatul (5) din temeiul juridic, exceptând cazul în care Parlamentul European 
și Consiliul nu ajung la un acord.
Potrivit unui acord intern cu Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
(EMPL), aceasta ar trebui să ia parte la acest proces pentru a oferi un sprijin și o contribuție 
constructive la execuția Fondului european de ajustare la globalizare.

În urma examinării solicitărilor, Comisia EMPL din cadrul Parlamentului European și-a 
exprimat poziția privind mobilizarea fondului, astfel cum se prezintă în avizul anexat la 
prezentul raport.

Declarația comună a Paramentului European, Consiliului și Comisiei adoptată cu ocazia 
reuniunii de concertare din 17 iulie 2008 a confirmat importanța asigurării unei proceduri 
rapide pentru adoptarea deciziilor de mobilizare a fondului, cu respectarea Acordului 
interinstituțional.

                                               
1 DEC 32/2009 din 18 septembrie 2009.
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AVIZUL COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI 
SOCIALE


