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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/2010/026 
PT/Rohde introdusă de Portugalia)
(COM(2011)0491 – C7-0222/2011 – 2011/2167(BUD))

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2011)0491 – C7–0222/2011),

– 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 Portugalia a solicitat asistenţă pentru un caz privind 974 de concedieri, 680 dintre 
acestea făcând obiectul asistenţei, dintr-o întreprindere care se află practic în 
municipalitatea Santa Maria Da Feira, fiind afectată şi municipalitatea vecină Ovar, 
ambele municipalităţi fiind situate în două regiuni NUTS II: Norte şi, respectiv, Centro;

                                               
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 lucrătorilor individuali care au 
fost concediaţi; 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 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;

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 și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea 
EGF/2010/026 PT/ Rohde din Portugalia)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI 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 a 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 26 noiembrie 2010, Portugalia a depus o cerere de mobilizare a FEG în ceea ce 
privește disponibilizările din întreprinderea Rohde, care a fost completată cu 
informații suplimentare transmise până la 19 mai 2011. Cererea îndeplinește condițiile 
pentru stabilirea contribuțiilor financiare prevăzute la articolul 10 din Regulamentul 
(CE) nr. 1927/2006. Prin urmare, Comisia propune mobilizarea sumei de 1 449 500 
EUR.

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

                                               
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 
1 449 500 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,
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 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 17 august 2011, Comisia a adoptat o nouă propunere referitoare la o decizie de mobilizare 
a FEG în favoarea Portugaliei, pentru sprijinirea reintegrării pe piaţa muncii a lucrătorilor 
concediaţi din cauza crizei financiare şi economice mondiale.

Aceasta este cea de a şaisprezecea cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului 
2011 şi se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 1 449 500 EUR pentru 
Portugalia. Cererea se referă la 974 de concedieri (680 dintre acestea făcând obiectul 
asistenţei) dintr-o întreprindere din industria de producere a încălţămintei, care se află în 
oraşul Santa Maria Da Feira, fiind afectat şi oraşul vecin Ovar, ambele localităţi fiind situate 
în două regiuni NUTS II din Portugalia, Norte şi, respectiv, Centro. Concedierile au avut loc 
în perioada de referinţă de nouă luni între 19 mai şi 19 septembrie 2010. 

Cererea în cauză, cazul EGF/2010/026 PT/Rohde din Portugalia, a fost prezentată Comisiei la 
26 noiembrie 2010 şi completată cu informaţii suplimentare până la 19 mai 2011. Cererea s-a 
bazat pe criteriul de intervenţie menţionat 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 legătura dintre concedierile în cauză 
şi schimbările majore suferite de structura comerţului mondial sau criza financiară, care a 
afectat puternic, în acest caz, potrivit autorităţilor din Portugalia, industriile de producere a 
îmbrăcămintei şi a încălţămintei. Aceste sectoare sunt foarte vulnerabile în faţa factorilor 
                                               
1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
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externi, cum ar fi reducerea puterii de cumpărare a consumatorilor. Criza economică a avut un 
impact negativ asupra pieţei forţei de muncă, ducând la creşterea şomajului, ceea ce a afectat 
nivelul de încredere a consumatorilor. Ca urmare, sectorul de producţie a suferit o scădere 
bruscă a vânzărilor şi a volumului de producţie. Autorităţile din Portugalia informează că în 
Portugalia s-a înregistrat o reducere a PIB-ului în ultimele două trimestre din 2008 şi în 2009 
(o scădere de 4% potrivit Banco de Portugal). Atât în sectorul de producere a îmbrăcămintei, 
cât şi în cel de producere a încălţămintei s-a înregistrat o scădere a exporturilor (cu 24 de 
milioane EUR în sectorul îmbrăcămintei şi cu 6 milioane EUR în cel al încălţămintei). 
Exportul de încălţăminte din Portugalia a scăzut în 2009 până la nivelul de 1 207 milioane 
EUR, ceea ce reprezintă cu 6,4% mai puţin decât în anul precedent.

Întreprinderea Rohde şi-a menţinut poziţia stabilă pe piaţă în ciuda dificultăţilor tot mai mari 
cauzate de intensificarea concurenţei, China devenind lider mondial în acest sector, iar 
Vietnamul, India şi Indonezia dobândind importanţă. Cu toate acestea, situaţia întreprinderii 
Rohde a fost afectată de scăderea vânzărilor, ceea ce a dus la deteriorarea poziţiei sale pe piaţa 
europeană. Ca urmare a crizei şi a capacităţii de investiţie reduse, întreprinderea-mamă, cu 
sediul la Schwalmstadt, Germania, a dat, în cele din urmă, faliment.  

Prin urmare, grupul Rohde a făcut obiectul unui plan de redresare: întreprinderea a fost 
cumpărată de o întreprindere comună înfiinţată de Square Four şi banca comercială Morgan 
Stanley, cu scopul de a salva întreprinderea Rohde şi nivelul său de producţie. Potrivit 
planului, fabrica din Portugalia urma să îşi continue activitatea de producţie. Cu toate acestea, 
grupul a fost, în cele din urmă, redus considerabil. Această situaţie, inclusiv volumul în 
scădere al comenzilor plasate de întreprinderea-mamă, a afectat situaţia fabricii Rohde, 
amplasată în Santa Maria da Feira, Portugalia, iar ca urmare, în septembrie 2009, a fost 
demarată procedura de insolvenţă, care a dus la închiderea ulterioară a fabricii şi la 
concedierea lucrătorilor.

Pachetul coordonat de servicii personalizate care urmează să fie finanţate, inclusiv 
compatibilitatea acestuia cu măsurile finanţate de fondurile structurale, se referă la 
următoarele măsuri de reintegrare a lucrătorilor pe piaţa muncii:

 Informare şi îndrumare: Măsurile de informare constau în furnizarea către beneficiarii 
potenţiali a informaţiilor actualizate privind măsurile disponibile, încurajarea lucrătorilor 
să participe activ la aceste măsuri, furnizarea de informaţii cu privire la piaţa muncii, 
precum şi elaborarea şi adaptarea planurilor personale ale lucrătorilor de angajare în 
câmpul muncii în care ar trebui să se descrie măsurile la care lucrătorii intenţionează să 
participe. Aceste activităţi de elaborare a profilurilor vor fi efectuate de centrele pentru 
ocuparea forţei de muncă şi nu sunt cofinanţate de FEG. Se presupune că 250 dintre 
lucrătorii vizaţi vor participa la şedinţe de îndrumare mai complexe. În cadrul acestor 
şedinţe, lucrătorii vor fi încurajaţi să participe la cursuri de formare profesională, la măsuri 
de reconversie profesională sau la măsuri de dezvoltare personală, inclusiv întărirea stimei 
de sine şi tehnici de căutare a unui loc de muncă. În cadrul acestor măsuri, lucrătorii vor fi 
asiguraţi cu masă şi cu o indemnizaţie de transport. 

 Recunoaşterea, validarea şi atestarea competenţelor: Cu ajutorul Centrelor de noi 
oportunităţi (CNO) agreate, lucrătorii vor identifica cunoştinţele şi competenţele 
dobândite de-a lungul vieţii lor în contexte formale şi informale. În cadrul unor şedinţe 
individuale şi în grup, lucrătorii vor pregăti, cu asistenţa unor formatori profesionali, un 
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portofoliu care să conţină dovezi ale procesului lor de învăţare. Pentru lucrătorii care au 
nevoie de competenţe specifice în vederea obţinerii unui certificat şcolar sau profesional, 
vor fi organizate grupuri speciale. CNO vor fi promovate de centrele de formare 
profesională şi vor fi gestionate în comun. 

 Formare profesională: Lucrătorii vor beneficia de formarea cea mai potrivită pentru 
nivelul lor de instruire şi de competenţe, care îi va ajuta să se reintegreze rapid pe piaţa 
muncii. Se vor organiza cursuri de formare pentru adulţi care se vor încheia cu o dublă 
atestare (educaţională şi profesională), unele dintre acestea vor fi organizate pe bază de 
module (activităţi de formare flexibile, organizate pe unităţi de formare de scurtă durată, 
prezentate în cadrul criteriilor de referinţă din Catalogul naţional al calificărilor), iar altele 
vor consta în activităţi de formare specifice, adaptate nevoilor specifice de pe piaţa muncii 
(activităţi care nu sunt incluse în Catalogul naţional al calificărilor). Cursurile de formare 
vor fi prezentate de centrele de formare profesională şi de alte organizaţii cu competenţe 
recunoscute de IEFP. Se vor oferi, în limite stricte şi în anumite condiţii, indemnizaţii 
pentru cursurile de formare, masă, transport, asigurare personală împotriva accidentelor şi 
cazare. 

 Subvenţie de formare din proprie iniţiativă: Această subvenţie le va permite lucrătorilor să 
participe la cursuri de formare corespunzătoare, care au fost convenite cu ei pentru a face 
parte din planul lor personal de angajare în câmpul muncii şi care sunt oferite de instituţii 
de formare agreate. Participanţilor la acest tip de formare li se va oferi o indemnizaţie în 
condiţii stricte. Aceştia pot participa la mai multe cursuri, fie consecutiv, fie simultan, cu 
condiţia să respecte limitele prestabilite. 

  Sprijin pentru lucrătorii care îşi găsesc singuri un loc de muncă: Această subvenţie este 
acordată lucrătorilor care, în timpul aplicării pachetului FEG, îşi găsesc un nou loc de 
muncă cu contract pe durată nedeterminată sau pe cel puţin şase luni. Suma variază în 
funcţie de durata contractului oferit şi poate fi mărită dacă noul loc de muncă se află la 
mai mult de 100 km de la locul de trai al lucrătorului respectiv.

  Stimularea recrutării: În vederea stimulării creării de noi locuri de muncă, poate fi alocat 
un sprijin financiar entităţilor angajatoare care semnează cu lucrători beneficiari ai FEG 
contracte de muncă cu normă întreagă. Durata minimă a contractului trebuie să fie de 12 
luni, iar pentru angajatorii care încadrează lucrători cu contracte de muncă pe durată 
nedeterminată se oferă un stimulent financiar mai important. 

 Sprijin destinat antreprenorilor: Pentru acei lucrători care doresc să îşi creeze propria 
întreprindere, va fi organizată o formare pentru dezvoltarea cunoştinţelor şi competenţelor 
necesare pentru crearea şi gestionarea micilor întreprinderi. Participarea la cursurile de 
formare este obligatorie înainte de a se lua decizia de a se sprijini crearea unei 
întreprinderi, cu excepţia cazurilor în care se confirmă că persoana în cauză a beneficiat 
anterior de formare profesională sau are experienţa profesională necesară. Sprijinul tehnic 
acordat proiectului include activităţi de susţinere a procesului de dezvoltare a ideii de 
afaceri, a elaborării unui plan de afaceri, a constituirii întreprinderii şi a monitorizării 
proiectului în primul an de activitate.

 Sprijin pentru înfiinţarea unei întreprinderi: Lucrătorii vor fi sprijiniţi printr-o subvenţie 
nerambursabilă de 20 000 EUR pentru fiecare loc de muncă creat, inclusiv acela al 
promotorului, până la maximum trei locuri de muncă. Locurile de muncă create ar trebui 
să fie ocupate de beneficiari ai FEG sau de şomeri înscrişi la centrele de ocupare a forţei 
de muncă din regiune şi să prevadă o normă întreagă şi o durată minimă de doi ani. Se vor 
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oferi în limite stricte şi în anumite condiţii indemnizaţii pentru masă, transport şi asigurare 
personală împotriva accidentelor.

 Plan de integrare: Planul de integrare va oferi lucrătorilor experienţă profesională de cel 
puţin 30 de ore pe săptămână de-a lungul unei perioade cuprinse între şase şi 
douăsprezece luni. Obiectivul este de a garanta faptul că aceşti lucrători nu pierd contactul 
cu alţi lucrători, nu suferă de izolare şi de lipsă de motivare şi au posibilitatea de a 
dobândi cunoştinţe şi competenţe noi şi, astfel, de a-şi îmbunătăţi şansele de angajare după 
perioada de integrare. Lucrătorii vor fi încadraţi în entităţi angajatoare fără scop lucrativ 
pentru o perioadă de timp limitată. Acest lucru le va oferi dreptul de a beneficia de 
indemnizaţii pentru masă şi transport, de asigurare şi de o indemnizaţie pe post de salariu.

În ceea ce priveşte criteriile stabilite la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, în 
cererea lor şi în informaţiile suplimentare furnizate, autorităţile portugheze:
• au confirmat că măsurile care constituie responsabilitatea întreprinderilor în temeiul 
legislaţiei naţionale sau al contractelor colective de muncă nu vor fi înlocuite cu contribuţia 
financiară din partea FEG;
• au demonstrat că măsurile respective oferă sprijin lucrătorilor individuali şi nu 
urmează a fi folosite pentru restructurarea întreprinderilor 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 gestiune şi control, Portugalia a comunicat Comisiei faptul că 
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P., serviciul public de ocupare a forţei de 
muncă, va gestiona şi controla contribuţia financiară. Gestiunea globală este efectuată de 
departamentul de ocupare a forţei de muncă cu ajutorul departamentului de formare 
profesională, al departamentului de finanţe şi de control al gestiunii şi al delegaţiilor regionale 
ale regiunilor Norte şi Centro. Gestiunea financiară globală a fost preluată de departamentul 
de finanţe şi de control al gestiunii. Aprobarea şi plata ajutoarelor intră în responsabilitatea 
delegaţiilor regionale ale regiunilor Norte şi Centro. Majoritatea măsurilor active vor fi 
realizate de centrele de ocupare a forţei de muncă şi de entităţile partenere, mai exact de 
centrele comune de formare profesională, ale celor mai afectate municipalităţi. Portugalia a 
confirmat faptul că principiul de separare a funcţiilor între entităţile relevante şi în cadrul 
acestora va fi respectat.

Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu (IGFSE, I.P.) (Institutul de gestiune a Fondului 
social european) va fi responsabil cu auditul şi controlul prezentei cereri de intervenţie a FEG.

Potrivit evaluării Comisiei, cererea îndeplineşte criteriile de eligibilitate stabilite prin 
Regulamentul FEG şi se recomandă autorităţii bugetare să o aprobe.

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorităţii bugetare o cerere de transfer al 
unei sume globale de 1 449 500 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 în BR nr. 2/2011.
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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 şaisprezecea propunere de mobilizare a fondului prezentată autorităţii 
bugetare în 2011. Prin urmare, după scăderea sumei solicitate (1 449 500 EUR) din creditele 
alocate, rămâne disponibilă o sumă de 418 963 631 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.


