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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 (cererea EGF/2010/017 
DK/Midtjylland Machinery introdusă de Danemarca)
(COM(2011)0421 – C7-0194/2011 – 2011/2159(BUD))

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0421 – C7–0194/2011),

– având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (AII din 17 mai 
2006)1, 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 (Regulamentul FEG),

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

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

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

A. întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumentele legislative și bugetare necesare 
pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite 
în structura comerțului mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe 
piața forței 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 concediați ca urmare directă 
a crizei financiare și economice mondiale;

C. 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, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu 
ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 17 
mai 2006 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a FEG;

D. întrucât Danemarca a solicitat asistență pentru un caz privind 813 concedieri (325 dintre 
acestea făcând obiectul asistenței) din șase întreprinderi care își desfășoară activitatea în 
cadrul diviziunii 28 a NACE Rev. 2 („Fabricarea altor mașini și echipamente”) în 
regiunea NUTS II Midtjylland (DK04) din Danemarca;

                                               
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 îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul FEG,

1. solicită instituțiilor competente să depună eforturile necesare pentru a ameliora 
mecanismele procedurale și bugetare în vederea accelerării mobilizării FEG; salută, în 
acest sens, procedura îmbunătățită instituită de Comisie, ca urmare a solicitării 
Parlamentului European de a se accelera eliberarea subvențiilor, în cadrul căreia Comisia 
prezintă autorității bugetare evaluarea referitoare la eligibilitatea unei cereri de asistență în 
cadrul FEG împreună cu propunerea de mobilizare a fondului; speră ca în cadrul 
viitoarelor revizuiri ale FEG să se realizeze și alte îmbunătățiri ale procedurii, sporindu-se 
eficiența, transparența și vizibilitatea fondului;

2. reamintește angajamentul instituțiilor de a asigura o derulare rapidă și 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 concediați ca urmare a 
globalizării și a crizei financiare și economice; subliniază rolul pe care FEG îl poate juca 
în reintegrarea pe piața muncii a lucrătorilor concediați;

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 finanțate prin FEG ar trebui să conducă la ocuparea 
pe termen lung a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie 
să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației 
naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a 
întreprinderilor sau a sectoarelor;

4. constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii 
personalizate ce urmează să fie finanțate de FEG includ informații privind 
complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate prin fondurile structurale; își reiterează 
apelul adresat Comisiei privind prezentarea unei evaluări comparative a acestor date și 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; reamintește că FEG a fost creat ca instrument specific și separat, având 
obiective și termene proprii, și, prin urmare, este oportun să dispună de fonduri specifice, 
evitându-se astfel transferurile de la alte linii bugetare care se realizau în trecut și 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 rezoluție;

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

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

din xxx

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu 
punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea 
EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery introdusă de Danemarca)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între 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 Europene3,

întrucât:

(1) Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin 
suplimentar lucrătorilor disponibilizați ca urmare a schimbărilor structurale majore ale 
modelelor comerciale internaționale generate de globalizare și pentru a-i ajuta să se 
reintegreze pe piața forței 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 disponibilizați ca urmare directă 
a crizei financiare și economice mondiale.

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

(4) La 11 mai, Danemarca a prezentat o cerere de mobilizare a FEG, privind 
disponibilizările din șase întreprinderi a căror activitate se încadrează în NACE Rev. 2 
diviziunea 28 („Fabricarea altor mașini și echipamente”) în regiunea NUTS II 
Midtjylland (DK04), și a completat-o prin informații suplimentare transmise până la 
21 martie 2011. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor 
financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 
1927/2006. Prin urmare, Comisia propune mobilizarea sumei de 3 944 606 EUR.

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

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, se 
mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) prin alocarea sumei de 
3 944 606 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/Strasbourg],

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu,
Președintele Președintele
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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 majore din 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 de la articolul 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 sunt identificate marjele suficiente și/sau angajamentele anulate.

În ceea ce privește procedura, pentru a activa fondul în cazul în care o cerere este evaluată 
pozitiv, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a fondului și, 
concomitent, o cerere corespondentă de transfer. În paralel, se poate organiza un trilog pentru 
a se ajunge la un acord privind utilizarea fondului și sumele solicitate. Trilogul poate îmbrăca 
o formă simplificată.

II. Situația actuală: propunerea Comisiei 
La 11 iulie 2011, Comisia a adoptat o nouă propunere referitoare la o decizie de mobilizare a 
FEG în favoarea Danemarcei, pentru sprijinirea reintegrării pe piața muncii a lucrătorilor 
concediați din cauza crizei financiare și economice mondiale.
Aceasta este cea de a paisprezecea cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului 
2011 și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 3 944 606 EUR pentru 
Danemarca. Cererea privește 813 concedieri (325 dintre acestea făcând obiectul asistenței) din 
șase întreprinderi care își desfășoară activitatea în cadrul diviziunii 28 a NACE Rev. 2 
(„Fabricarea altor mașini și echipamente”) în regiunea NUTS II Midtjylland (DK04) din 
Danemarca. Concedierile au avut loc în perioada de referință de nouă luni, între 6 iunie 2009 
și 6 martie 2010.

Cererea în cauză, cazul EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery din partea Danemarcei, a 
fost prezentată Comisiei la 11 mai 2010 și completată cu informații suplimentare până la 
21 martie 2011. Cererea s-a bazat pe criteriile de intervenție menționate la articolul 2 litera (b) 
din Regulamentul FEG, care prevede disponibilizarea, într-o perioadă de nouă luni, a cel puțin 
500 de salariați din întreprinderi încadrate în aceeași diviziune NACE Rev. 2 dintr-o regiune 
sau din două regiuni învecinate de nivel NUTS II dintr-un stat membru.

Unul dintre criteriile incluse în evaluarea Comisiei a fost legătura dintre concedierile în cauză 
și schimbările majore suferite de structura comerțului mondial sau criza financiară, care, în 
acest caz, se referă la impactul major asupra industriei producătoare de turbine eoliene din UE 
al schimbărilor structurale cauzate de globalizare.

În plus, potrivit autorităților daneze, reducerea ocupării forței de muncă în Midtjylland a fost 

                                               
1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
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neprevăzută din cauza extinderii rapide a sectorului mondial al energiei eoliene.  
Evaluarea Comisiei s-a bazat, de asemenea, pe o descriere a regiunii, precum și a autorităților 
și părților interesate în cauză. Midtjylland este prima ca mărime și a doua ca populație printre 
cele cinci regiuni din Danemarca. Lucrătorii din industria metalurgică și siderurgică, de care 
aparține sectorul fabricării turbinelor eoliene, au o pondere mai mare în numărul total de 
lucrători din municipalitatea Ringkøbing-Skjern, decât din Danemarca în ansamblu (19 %, 
respectiv 6 %), ceea ce face ca regiunea să fie mai vulnerabilă la schimbările negative din 
sector. Danemarca se așteaptă ca impactul disponibilizărilor să fie important pe plan local; 
disponibilizările notificate ale lucrătorilor afectați reprezintă aproximativ 2,5 % din numărul 
total de locuri de muncă din municipalitatea Ringkøbing-Skjern.   

Pachetul coordonat de servicii personalizate, inclusiv compatibilitatea sa cu acțiunile finanțate 
prin fondurile structurale, include măsuri de clarificare și reorientare (pentru a stabili 
obiectivele și planurile lucrătorilor), sprijin suplimentar pentru continuarea educației și 
formării, laboratorul de inovare (accentul pe actualizarea competențelor lucrătorilor pentru a 
le permite să participe la activitățile prototip bazate pe tehnologii ecologice în cadrul 
întreprinderilor existente), programul de mentorat, linia telefonică de urgență privind 
calificările, alocații pentru căutarea unui loc de muncă și alocații de mobilitate.
Autoritățile daneze au confirmat respectarea cerințelor de consultare a partenerilor sociali.  

În ceea ce privește îndeplinirea criteriilor stabilite la articolul 6 din Regulamentul (CE) 
nr. 1927/2006, în cererea lor și în informațiile suplimentare furnizate, autoritățile daneze:

• au confirmat că măsurile care constituie responsabilitatea societăților în temeiul 
legislației naționale sau al convențiilor colective nu vor fi înlocuite de contribuția financiară 
din partea FEG;
• au demonstrat că acțiunile respective oferă sprijin lucrătorilor individuali și nu 
urmează a fi folosite pentru restructurarea societăților sau a sectoarelor de activitate;
• au confirmat faptul că acțiunile eligibile menționate anterior nu beneficiază de 
asistență din partea altor instrumente financiare ale UE.
În ceea ce privește sistemele de gestiune și control, Danemarca a notificat Comisiei că 
organismele care vor gestiona și vor controla contribuția financiară sunt aceleași ca pentru 
Fondul social european, pentru care autoritatea de gestionare este tot Autoritatea daneză 
pentru întreprinderi și construcții. Un departament diferit al acestui organism va fi învestit cu 
funcția de autoritate de certificare. Autoritatea de audit va fi Funcția de control UE din cadrul 
Autorității daneze pentru întreprinderi și construcții. 
Potrivit evaluării Comisiei, cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin 
Regulamentul FEG și se recomandă autorității bugetare să aprobe cererea.

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al
unei sume globale de 3 944 606 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 și salută consolidarea liniei bugetare 04 05 01 cu 50 000 000 EUR, astfel cum 
se prevede prin BR nr. 2/2011.
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Raportoarea reamintește că FEG a fost creat ca instrument specific și separat, având obiective 
și termene proprii, și, prin urmare, este oportun să dispună de fonduri specifice, evitându-se 
astfel transferurile de la alte linii bugetare care se realizau în trecut și care pot împiedica 
realizarea diverselor obiective de politică.
AII permite mobilizarea fondului în limita plafonului anual de 500 de milioane EUR.

Aceasta este cea de-a paisprezecea cerere de mobilizare a fondului prezentată autorității 
bugetare în 2011. Prin urmare, după scăderea sumei solicitate (3 944 606 EUR) din creditele 
alocate, rămâne disponibilă o sumă de 424 760 999 EUR până la sfârșitul 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 cerințelor de la punctul 28 din Acordul interinstituțional 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 și Consiliul nu ajung la un 
acord.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) 
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.

În urma evaluării cererii, Comisia EMPL din cadrul Parlamentului European își va exprima 
poziția privind mobilizarea fondului, care va fi anexată sub formă de scrisoare la prezentul 
raport.
Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei, adoptată cu ocazia 
reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, a confirmat importanța asigurării unei proceduri 
rapide pentru adoptarea deciziilor de mobilizare a fondului, cu respectarea corespunzătoare a 
Acordului interinstituțional.


