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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/2011/003 
DE/ Arnsberg şi Düsseldorf automotive din Germania)
(COM(2011)0447 – C7-0209/2011 – 2011/2163(BUD))

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2011)0447 – C7–0209/2011),

– 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 discuţiilor trilaterale 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 disponibilizaţi ca urmare 
directă a crizei financiare şi economice mondiale;

C. întrucât asistenţa financiară oferită de Uniunea Europeană lucrătorilor disponibilizaţi ar 
trebui să fie dinamică şi pusă la dispoziţie cât mai rapid şi mai eficace 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 Germania a solicitat asistenţă pentru 778 de cazuri de disponibilizare, toate vizate 
de cererea de asistenţă, din cinci întreprinderi care desfăşoară activităţi încadrate în 
diviziunea 29 din NACE Rev. 2 („Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor şi a 

                                               
1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
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semiremorcilor”) în regiunile NUTS II Arnsberg (DEA5) şi Düsseldorf (DEA1) din 
Germania;

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 şi limitat în timp, având ca obiectiv ajutarea lucrătorilor disponibilizaţi 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 disponibilizaţi;

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 disponibilizat; 
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 prin 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 politici;

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;
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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 interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, 
Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea 
EGF/2011/003 DE/Arnsberg şi Düsseldorf automotive din Germania)

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 şi 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 modificărilor majore din structura 
comerțului mondial cauzate de globalizare și pentru a-i ajuta să se reintegreze pe piața 
forței de muncă.

(2) Domeniul de aplicare a FEG a fost extins pentru cererile depuse începând de la 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 9 februarie 2011, Germania a prezentat o cerere de mobilizare a FEG cu privire la 
concedierile din cinci întreprinderi a căror activitate se încadrează în NACE revizuirea 
2 diviziunea 29 („Fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor”), situate în 
regiunile NUTS II Arnsberg (DEA5) și Düsseldorf (DEA1), și a completat-o prin 
informații suplimentare valabile pentru perioada până la 28 aprilie 2011. Cererea 
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 4 347 868 EUR.

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

                                               
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 exercițiul financiar 2011, se 
mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) prin alocarea sumei de 
4 347 868 EUR sub formă de alocări de angajament și alocări 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 afectaţi de schimbările majore din structura comerţului 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 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 20 iulie 2011, Comisia a adoptat o nouă propunere referitoare la o decizie de mobilizare a 
FEG în favoarea Germaniei pentru sprijinirea reintegrării pe piaţa muncii a lucrătorilor 
disponibilizaţi din cauza crizei financiare şi economice mondiale.

Aceasta este cea de-a 15-a cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului 2011 şi se 
referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 4 347 868 EUR pentru Germania. Cererea 
priveşte 778 de disponibilizări, toate vizate de cererea de asistenţă, din 5 de întreprinderi 
încadrate în sectorul din diviziunea 29 a NACE Rev. 2 („Fabricarea autovehiculelor a 
remorcilor şi a semiremorcilor”) din regiunea NUTS II Arnsberg (DEA5) și Düsseldorf 
(DEA1) din Germania, în cursul perioadei de referinţă de nouă luni de la 1 martie 2010 la 1 
decembrie 2010. 
Cererea în cauză, cazul EGF/2011/003 DE/Arnsberg şi Düsseldorf automotive din Germania, 
a fost prezentată Comisiei la 9 februarie 2011 şi completată cu informaţii suplimentare până la 
28 aprilie 2011. Cererea s-a bazat pe criteriile de intervenţie menţionate la articolul 2 litera (b) 
din Regulamentul FEG, care prevede disponibilizarea, într-o perioadă de nouă luni, a cel puţin 
500 de salariaţi din întreprinderi încadrate în aceeaşi 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 analizarea conexiunii dintre 
disponibilizările în cauză şi schimbările majore intervenite în structura comerţului mondial 
sau criza financiară, care, în acest caz, a cauzat reducerea cererii de autovehicule noi în 
Uniunea Europeană ca urmare a crizei economice şi financiare mondiale. În consecinţă, 
producţia de autovehicule din Germania a scăzut cu 13,8% în 2009 comparativ cu 2008 şi cu 

                                               
1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
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14% în 2010 comparativ cu 2008.
În plus, potrivit autorităţilor germane, criza subită şi drastică legată de reducerea cererii de 
autovehicule, care ar fi putut fi prevăzută, a avut drept consecinţă o reducere semnificativă a 
capacităţii de producţie utilizate, precum şi o diminuare a veniturilor furnizorilor din industria 
automobilelor.  
Potrivit aceloraşi autorităţi, cele 778 de disponibilizări vizate de această cerere vor creşte la 
rândul lor rata extrem de mare a şomajului în regiunile Arnsberg şi Düsseldorf, afectate deja 
în mod grav de disponibilizările de la Nokia în Bochum şi de închiderea întreprinderii General 
Motors.
Pachetul coordonat de servicii personalizate care urmează să fie finanţate, inclusiv 
compatibilitatea acestuia cu măsurile finanţate de fondurile structurale, se referă la măsuri 
destinate:

 alocaţiilor pentru căutarea unui loc de muncă pe termen scurt pentru perioadele în care 
lucrătorii participă activ la măsurile politice active pe piața forței de muncă;

 cursurilor de formare în vederea obţinerii de calificări, orientate către lucrătorii 
disponibilizaţi care nu au calificări recunoscute sau deţin calificări depăşite şi 
lucrătorii din industrie;

 unei îndrumări aprofundate pentru crearea unei societăţi, în special îndrumării şi 
sprijinului pentru crearea şi finanţarea unei noi afaceri;

 atelierelor de lucru şi grupurilor colegiale, mai precis instruirii şi schimbului de 
experienţă în grupuri de mici dimensiuni de lucrători cu o formare profesională 
similară;

 îndrumării pe piaţa internă şi internaţională a muncii, în special pregătirii lucrătorilor 
pentru locuri de muncă în afara regiunii respective sau chiar dincolo de graniţele 
Germaniei;

 bonusurilor pentru reinserţie, mai precis stimulentelor pentru lucrătorii care acceptă un 
nou loc de muncă pentru o remuneraţie mai mică;

 activităţilor de plasament desfăşurate de consilierii în materie de plasament, care fac 
legătura cu potenţialii angajatori şi pe baza locurilor de muncă vacante specifice, 
identifică cel mai potrivit candidat şi necesităţile sale specifice de formare;

 consilierii şi sprijinului în cazul unui nou loc de muncă şi al şomajului pentru a-i ajuta 
pe lucrători să se adapteze la noul loc de muncă sau pentru a oferi sprijin lucrătorilor 
aflaţi în şomaj.

În ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor stabilite la articolul 6 din Regulamentul (CE) 
nr. 1927/2006, în cererea lor şi în informaţiile suplimentare furnizate, autorităţile germane:
• au confirmat că măsurile care constituie responsabilitatea societăţilor în temeiul 
legislaţiei naţionale sau al convenţiilor colective nu vor fi înlocuite de contribuţia financiară 
din partea FEG;
• au demonstrat că acţiunile respective oferă sprijin lucrătorilor individuali şi nu 
urmează a fi folosite pentru restructurarea societăţilor sau a sectoarelor de activitate;
• au confirmat faptul că acţiunile eligibile menţionate anterior nu beneficiază de 
asistenţă din partea altor instrumente financiare ale UE.
În ceea ce priveşte sistemele de gestionare şi control, Germania a notificat Comisiei faptul că 
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aceleaşi organisme care asigură gestionarea şi controlul finanţărilor din FSE vor gestiona şi 
controla această contribuţie financiară. 

Potrivit evaluării Comisiei, cererea îndeplineşte criteriile de eligibilitate stabilite prin 
Regulamentul FEG şi se recomandă autorităţii bugetare să aprobe cererea.
În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorităţii bugetare o cerere de transfer al 
unei sume globale de 4 347 868 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, aşa cum este 
prevăzut în 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. 
AII permite mobilizarea fondului în limita plafonului anual de 500 de milioane EUR.

Aceasta este cea de-a 15-a propunere de mobilizare a fondului prezentată autorităţii bugetare 
în 2011. Prin urmare, după scăderea sumei solicitate (4 347 868 EUR) din creditele alocate, 
rămâne disponibilă o sumă de 420 413 131 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.


