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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 
din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi 
Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2009/019 
FR/ Renault introdusă de Franţa)
(COM(2011)0420 – C7-0193/2011 – 2011/2158(BUD))

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2011)0420 – C7-0193/2011),

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

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

având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 28 din AII din 17 mai 2006,

– având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0000/2011),

A. întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumentele legislative şi bugetare necesare 
pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectaţi de schimbările majore intervenite 
în structura comerţului mondial şi pentru a le acorda asistenţă în procesul de reintegrare pe 
piaţa forţei de muncă; 

B. întrucât domeniul de aplicare al FEG a fost extins pentru cererile depuse începând cu 
1 mai 2009 pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor concediaţi ca urmare directă
a crizei financiare şi economice mondiale;

C. întrucât asistenţa financiară oferită de Uniunea Europeană lucrătorilor concediaţi ar trebui 
să fie dinamică şi pusă la dispoziţie cât mai rapid şi mai eficient posibil, în conformitate 
cu Declaraţia comună a Parlamentului European, a Consiliului şi a Comisiei adoptată cu 
ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum şi pentru a respecta AII din 17 
mai 2006 în ceea ce priveşte adoptarea deciziilor de mobilizare a FEG;

D. întrucât Franţa a solicitat asistenţă pentru un caz privind 4 445 de concedieri (3 582 dintre 
acestea făcând obiectul asistenţei) în cadrul întreprinderii Renault s.a.s. şi a şapte dintre 
furnizorii săi din industria autovehiculelor;

                                               
1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
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E. întrucât cererea îndeplineşte criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul FEG,

1. solicită instituţiilor competente să depună eforturile necesare pentru a ameliora 
mecanismele procedurale şi bugetare în vederea accelerării mobilizării FEG; salută, în 
acest sens, procedura îmbunătăţită instituită de Comisie, ca urmare a solicitării 
Parlamentului European de a se accelera eliberarea subvenţiilor, în cadrul căreia Comisia 
prezintă autorităţii bugetare evaluarea referitoare la eligibilitatea unei cereri de asistenţă în 
cadrul FEG împreună cu propunerea de mobilizare a fondului; speră ca în cadrul 
viitoarelor revizuiri ale FEG să se realizeze şi alte îmbunătăţiri ale procedurii, sporindu-se 
eficienţa, transparenţa şi vizibilitatea fondului;

2. reaminteşte angajamentul instituţiilor de a asigura o derulare rapidă şi fără probleme a 
procedurii de adoptare a deciziilor de mobilizare a FEG, oferind un sprijin individual 
punctual, limitat în timp, având ca obiectiv ajutarea lucrătorilor concediaţi ca urmare a 
globalizării şi a crizei financiare şi economice; subliniază rolul pe care FEG îl poate juca 
în reintegrarea pe piaţa muncii a lucrătorilor concediaţi;

3. 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; 
subliniază în continuare că măsurile finanţate prin FEG ar trebui să conducă la ocuparea 
pe termen lung a forţei de muncă; reiterează faptul că asistenţa din partea FEG nu trebuie 
să înlocuiască acţiunile care ţin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislaţiei 
naţionale sau al contractelor colective de muncă şi nici măsurile de restructurare a 
întreprinderilor sau a sectoarelor;

4. constată că informaţiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii 
personalizate ce urmează să fie finanţate de FEG includ informaţii privind 
complementaritatea acestora cu acţiunile finanţate prin fondurile structurale; îşi reiterează 
apelul adresat Comisiei privind prezentarea unei evaluări comparative a acestor date şi în 
cadrul rapoartelor sale anuale;

5. salută faptul că, în urma unor solicitări repetate ale Parlamentului, bugetul 2011 include, 
pentru prima dată, credite de plată în valoare de 47 608 950 EUR la linia bugetară aferentă 
FEG – 04 05 01; reaminteşte că FEG a fost creat ca instrument specific şi separat, având 
obiective şi termene proprii, şi, prin urmare, este oportun să dispună de fonduri specifice, 
evitându-se astfel transferurile de la alte linii bugetare care se realizau în trecut şi care pot 
împiedica realizarea diverselor obiective de politică;

6. salută consolidarea preconizată a liniei bugetare 04 05 01 aferente FEG cu 
50 000 000 EUR prin intermediul bugetului rectificativ nr. 2/2011, care va servi la 
acoperirea sumei necesare pentru prezenta cerere;

7. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluţie;

8. încredinţează Preşedintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Preşedintele 
Consiliului şi de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

9. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie, împreună cu anexa, 
Consiliului şi Comisiei.
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ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din xxx

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu 
punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, 
Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea 
EGF/2009/019 FR/Renault introdusă de Franţa)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, 
Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară1, în special punctul 
28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European şi 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 Europene3,

întrucât:

(1) Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin 
suplimentar lucrătorilor disponibilizaţi ca urmare a schimbărilor structurale majore ale 
modelelor comerciale internaţionale generate de globalizare şi pentru a-i ajuta să se 
reintegreze pe piaţa forţei de muncă.

(2) Domeniul de aplicare al FEG a fost extins pentru cererile depuse începând cu 1 mai 
2009 pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor disponibilizaţi ca urmare directă 
a crizei financiare şi economice mondiale.

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

(4) La 9 octombrie 2009, Franţa a prezentat o cerere de mobilizare a FEG, privind 
disponibilizările de la întreprinderea Renault s.a.s. şi şapte dintre furnizorii acesteia, pe 
care a completat-o cu informaţii suplimentare până la 25 ianuarie 2011. Această cerere 
îndeplineşte condiţiile pentru stabilirea contribuţiilor financiare, astfel cum sunt 
prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Prin urmare, Comisia 
propune mobilizarea sumei de 24 493 525 EUR.

(5) Prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a oferi o contribuţie financiară ca răspuns 
la cererea depusă de Franţa.

                                               
1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
3 JO C […], […], p. […].
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2011, se 
mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) prin alocarea sumei de 
24 493 525 EUR, sub formă de credite de angajament şi de plată.

Articolul 2
Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Adoptată la [Bruxelles/Strasbourg],

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu,
Preşedintele Preşedintele
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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 afectaţi de schimbările majore din structura comerţului mondial. 
Potrivit dispoziţiilor de la punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 privind 
disciplina bugetară şi buna gestiune financiară1 şi dispoziţiilor de la articolul 12 din 
Regulamentul (CE) nr. 1927/20062, fondul nu poate depăşi o sumă maximă de 500 de 
milioane EUR, eliberată din marja rămasă sub plafonul de cheltuieli generale pentru exerciţiul 
precedent şi/sau din creditele de angajament anulate din cele două exerciţii financiare 
precedente, cu excepţia celor aferente rubricii 1b. Sumele necesare se înscriu în buget ca 
provizion de îndată ce sunt identificate marjele suficiente şi/sau angajamentele anulate.
În ceea ce priveşte procedura, pentru a activa fondul în cazul în care o cerere este evaluată 
pozitiv, Comisia prezintă autorităţii bugetare o propunere de mobilizare a fondului şi, 
concomitent, o cerere corespondentă de transfer. În paralel, se poate organiza un trilog pentru
a se ajunge la un acord privind utilizarea fondului şi sumele solicitate. Trilogul poate îmbrăca 
o formă simplificată.

II. Situaţia actuală: propunerea Comisiei

La 11 iulie 2011, Comisia a adoptat o nouă propunere referitoare la o decizie de mobilizare a 
FEG în favoarea Franţei, pentru sprijinirea reintegrării pe piaţa muncii a lucrătorilor 
concediaţi din cauza crizei financiare şi economice mondiale.

Aceasta este cea de a treisprezecea cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului 
2011 şi se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 24 493 525 EUR pentru Franţa. 
Ea priveşte 4 445 de concedieri (3 582 dintre acestea făcând obiectul asistenţei) în cadrul 
întreprinderii franceze Renault şi a şapte dintre furnizorii săi în cursul perioadei de referinţă 
de patru luni 1 aprilie 2009 - 31 iulie 2009.

Cererea în cauză, cazul EGF/2009/019 FR/Renault din partea Franţei, a fost prezentată 
Comisiei la 9 octombrie 2009 şi completată cu informaţii suplimentare până la 10 februarie 
2011. Ea se baza pe criteriul de intervenţie de la articolul 2 litera (a) din Regulamentul FEG, 
conform căruia într-o perioadă de patru luni trebuie să se înregistreze cel puţin 500 de 
concedieri în cadrul unei întreprinderi dintr-un stat membru, inclusiv lucrătorii concediaţi de 
furnizori sau de producătorii din aval. În cerere sunt menţionate 1 384 de disponibilizări la 
Renault s.a.s. şi şase furnizori în perioada de patru luni de la 1 aprilie 2009 la 31 iulie 2009 şi 
alte 3 061 de disponibilizări la Renault s.a.s. şi şapte furnizori în afara perioadei de referinţă, 
însă incluse în acelaşi plan de disponibilizări voluntare.

Numărul total de lucrători care beneficiază de pachetul cofinanţat de servicii personalizate 
este de 3 582, cuprinzând 1 384 de lucrători disponibilizaţi la Renault şi şapte furnizori între 
1 aprilie 2009 şi 31 iulie 2009, precum şi alţi 2 198 de lucrători disponibilizaţi din aceleaşi opt 

                                               
1JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
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întreprinderi înainte şi după perioada de referinţă, în conformitate cu dispoziţiile articolului 3a 
litera (b). Articolul respectiv din Regulamentul FEG permite lucrătorilor concediaţi înainte 
sau după perioada menţionată la articolul 2 litera (a) să beneficieze de serviciile personalizate 
cofinanţate prin FEG, cu condiţia ca aceste concedieri să fi avut loc după anunţarea generală a 
concedierilor prevăzute şi să se poată stabili o legătură cauzală clară cu evenimentul 
declanşator al concedierilor în cursul perioadei de referinţă. În cazul întreprinderii Renault şi 
al celor şapte furnizori ai săi, cele 3 582 de concedieri în afara perioadei de referinţă au fost 
rezultatul aceluiaşi plan de disponibilizări voluntare.

Unul dintre criteriile incluse în evaluarea Comisiei a fost legătura dintre concedierile în cauză 
şi schimbările majore suferite de structura comerţului mondial sau criza financiară, care, în 
acest caz, se referă la creşterea costurilor de creditare şi la înăsprirea condiţiilor de creditare 
pentru Renault începând cu 2008. Acest lucru, coroborat cu scăderea cererii consumatorilor 
pentru autovehiculele Renault, a agravat situaţia economică a întreprinderii.

În plus, potrivit autorităţilor franceze, criza economico-financiară şi impactul acesteia asupra 
sectorului nu ar fi putut fi prevăzute.

Evaluarea Comisiei s-a bazat, de asemenea, pe o descriere a regiunii, precum şi a autorităţilor 
şi părţilor interesate în cauză. Disponibilizările vizate în cererea respectivă au avut loc în 
special în trei regiuni din Franţa: Île-de-France (53 %), Haute-Normandie (29,5 %) şi Nord-
Pas-de-Calais (12,5 %). Întrucât în Île-de-France au fost efectuate disponibilizări în principal 
la uzina din Guyancourt Aubevoie (941) şi aceasta priveşte zona Paris, nivelul şomajului este 
relativ scăzut (4,7 %, respectiv 5,9 %), iar nivelul ocupării forţei de muncă în ansamblu este 
în creştere (cu 3,6 %, respectiv 5,2 % între 2003 şi 2007), în timp ce ocuparea forţei de muncă 
în domeniul producţiei este în scădere (cu 3,9 %, respectiv 15,2 % în aceeaşi perioadă). În 
Haute-Normandie, au avut loc disponibilizări la Cléon (334) lângă Rouen şi la Sandouville 
(887) lângă Le Havre, care este o regiune afectată de declinul industrial (o scădere a gradului 
de ocupare a forţei de muncă în domeniul industrial de 8,9 % între 2003 şi 2007) şi oferă, 
astfel, mai puţine posibilităţi lucrătorilor disponibilizaţi. În Nord-Pas-de-Calais, au fost 
înregistrate disponibilizări în special la Douai (306) şi Maubeuge (153), care sunt zone cu rate 
deja ridicate ale şomajului (13,8 % şi 15,5 %, faţă de rata naţională a şomajului de 9,1 %). 

Pachetul coordonat de servicii personalizate care urmează să fie finanţate, inclusiv 
compatibilitatea acestuia cu acţiunile finanţate de fondurile structurale, se referă la măsuri 
pentru sprijinirea a 4 445 de lucrători care au părăsit voluntar întreprinderea şi, în mod 
specific, a celor 3 582 de lucrători vizaţi. Data de începere a serviciilor pentru lucrătorii 
disponibilizaţi a fost 15 octombrie 2008.

Prezenta cerere FEG acoperă următoarele două programe ale „Projet Renault Volontariat” 
(vizând sprijinirea a 3 582 dintre cei 4 445 de lucrători care au părăsit voluntar 
întreprinderea): 

1. un proiect profesional sau personal („projet professionnel ou personnel”) sau
2. un concediu pentru reangajare („congé de reclassement”)

Prima opţiune vizează lucrătorii care ştiu deja ce doresc să facă şi au nevoie de o anumită 
asistenţă tranzitorie (consiliere, formare) pentru a-şi atinge obiectivul. A doua opţiune vizează 
lucrătorii care doresc să petreacă o perioadă de recalificare de până la nouă luni sau mai mult, 
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în care să beneficieze de consiliere şi orientări. Ambele programe pot include, de asemenea, 
înfiinţarea unei întreprinderi de către lucrătorul disponibilizat. 2 910 lucrători au ales opţiunea 
2, iar 679 opţiunea 1.

În cazul concediului pentru reangajare (articolul L1233-71 din Code du Travail), un angajator 
cu peste 1 000 de angajaţi este obligat să ofere măsurile prevăzute în Code du Travail pe o 
perioadă între patru şi nouă luni. În conformitate cu legea menţionată mai sus, lunile de la 
cinci la nouă din această perioadă sunt, prin urmare, opţionale, şi pot fi eligibile pentru o 
contribuţie FEG în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul FEG. Renault a 
hotărât să ofere aceste măsuri pentru o perioadă de până la nouă luni, în funcţie de profesia, 
vechimea şi spaţiul unde îşi desfăşoară activitatea lucrătorul. Cererea nu cuprinde niciun cost 
pentru concediul pentru reangajare pentru primele patru luni ale programului, care este 
perioada minimă stipulată de lege, şi exclude, de asemenea, toate perioadele în care lucrătorii 
sunt încă în perioada de preaviz.

Măsurile propuse lucrătorilor care aleg una dintre cele două opţiuni includ:
 servicii de consiliere referitoare la căutarea unui loc de muncă şi la formarea 

disponibilă; 
 măsuri de formare  - variate în funcţie de planurile lucrătorilor disponibilizaţi, iar 

pentru angajaţii care aleg opţiunea 2 aceste măsuri pot fi extinse dincolo de cele nouă 
luni ale concediului pentru reangajare;

 alocaţia oferită pentru concediul pentru reangajare - aceasta este o alocaţie lunară 
plătită până la sfârşitul concediului pentru reangajare, egală cu 65 % din ultimul 
salariu al lucrătorilor, cu excepţia lucrătorilor de la uzina din Sandouville, care vor 
primi 100 % din ultimul salariu timp de şase luni. Alocaţia va fi plătită de FEG 
proporţional pentru fiecare lucrător;

 sprijinul pentru crearea unei întreprinderi - această măsură este disponibilă în cadrul 
ambelor opţiuni şi poate oferi până la 12 000 EUR pentru investiţii pentru fiecare 
întreprindere creată, precum şi 1 500 EUR pentru dobânzi la împrumuturi şi până la 
500 EUR pentru taxe de înregistrare. O sumă suplimentară de 3 000 EUR poate fi 
plătită pentru încadrarea în muncă a unui lucrător din grupul de lucrători vizaţi de 
cerere.

Cheltuielile pentru punerea în aplicare a FEG acoperă şi activităţile pregătitoare, precum şi 
activităţile legate de informare şi publicitate, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul 
FEG.

Toate serviciile prezentate de autorităţile franceze sunt măsuri active pe piaţa muncii în cadrul 
acţiunilor eligibile definite la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Contribuţia 
FEG de 24 493 525 EUR va acoperi 65% din costurile totale estimate (37 682 346 EUR).

Renault şi-a îndeplinit obligaţiile de consultare a partenerilor sociali pe tot parcursul 
procedurii.  

În ceea ce priveşte sistemele de gestiune şi control, Franţa a notificat Comisiei că gestionarea 
contribuţiei financiare va fi asigurată de Misiunea Fondului Naţional al Ocupării Forţei de 
Muncă (Mission du Fonds National de l'Emploi, FNE) din cadrul Delegaţiei generale a 
ocupării forţei de muncă şi a formării profesionale (Délégation générale à l'emploi et à la 
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formation professionnelle, DGEFP) din Ministerul Economiei, Industriei şi Muncii. 

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorităţii bugetare o cerere de transfer al 
unei sume globale de 24 493 525 EUR din rezerva FEG (40 02 43) în credite de angajament la 
linia bugetară 04 05 01 aferentă FEG.

Raportoarea salută faptul că, în urma unor solicitări repetate ale Parlamentului, bugetul 2011 
include, pentru prima dată, credite de plată în valoare de 47 608 950 EUR la linia bugetară 
aferentă FEG şi salută consolidarea liniei bugetare 04 05 01 cu 50 000 000 EUR, astfel cum 
se prevede prin BR nr. 2/2011.

Raportoarea reaminteşte că FEG a fost creat ca instrument specific şi separat, având obiective 
şi termene proprii, şi, prin urmare, este oportun să dispună de fonduri specifice, evitându-se 
astfel transferurile de la alte linii bugetare care se realizau în trecut şi care pot împiedica 
realizarea diverselor obiective de politică. 
Aceasta este cea de a treisprezecea propunere de mobilizare a fondului prezentată autorităţii 
bugetare în 2011. Prin urmare, după scăderea sumei solicitate (24 493 525 EUR) din creditele 
alocate, rămâne disponibilă o sumă de 428 705 608 EUR până la sfârşitul lui 2011. Astfel, vor 
rămâne disponibile peste 25% din suma maximă anuală afectată FEG pentru alocare în 
ultimele patru luni ale anului 2011, astfel cum prevede articolul 12 alineatul (6) din 
Regulamentul FEG.

III. Procedură

Comisia a prezentat o cerere de transfer în vederea înscrierii în bugetul 2011 a unor credite de 
angajament specifice, conform cerinţelor de la punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 
mai 2006.

Trilogul referitor la propunerea de decizie prezentată de Comisie privind mobilizarea FEG ar 
putea eventual îmbrăca o formă simplificată în conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din 
temeiul juridic, exceptând cazul în care Parlamentul European şi Consiliul nu ajung la un 
acord.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (EMPL) 
ar trebui să ia parte la acest proces pentru a oferi un sprijin şi o contribuţie constructive la 
evaluarea cererilor de asistenţă din partea fondului.

În urma evaluării cererii, Comisia EMPL din cadrul Parlamentului European îşi va exprima 
poziţia privind mobilizarea fondului, care va fi anexată sub formă de scrisoare la prezentul 
raport.

Declaraţia comună a Parlamentului European, a Consiliului şi a Comisiei, adoptată cu ocazia 
reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, a confirmat importanţa asigurării unei proceduri 
rapide pentru adoptarea deciziilor de mobilizare a fondului, cu respectarea corespunzătoare a 
Acordului interinstituţional.


