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EXPUNERE DE MOTIVE

Punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară1 permite 
mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în limitele plafonului anual 
de 500 de milioane EUR în plus față de rubricile bugetare corespunzătoare din cadrul 
financiar.

Normele aplicabile contribuțiilor din FEG sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea 
Fondului european de ajustare la globalizare2.

La data de 5 februarie 2010, Spania a înaintat cererea FEG/2010/003 ES/Galicia Textiles 
pentru a obține o contribuție financiară din FEG, ca urmare a disponibilizărilor efectuate în 82
de întreprinderi a căror activitate se încadrează la diviziunea 14 din NACE a doua revizuire 
(Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte)3 în regiunea NUTS II Galicia (ES11) din Spania.

După examinarea atentă a acestei cereri, Comisia a concluzionat, în conformitate cu 
articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, că sunt îndeplinite condițiile necesare 
pentru o contribuție financiară în temeiul regulamentului menționat.

SINTEZA CERERII ȘI ANALIZĂ

Date esențiale:

Numărul de referință FEG FEG/2010/003
Stat membru Spania
Articolul 2 (b)
Întreprinderi vizate 82
Regiunea NUTS II Galicia (ES11)
Diviziunea NACE a doua revizuire 14 (fabricarea articolelor de îmbrăcăminte)
Perioada de referință 1/3/2009 - 30/11/2009
Data de începere a serviciilor personalizate 8/2/2010
Data cererii 5/2/2010
Disponibilizări în timpul perioadei de referință 703
Lucrători disponibilizați vizați de sprijin 500
Servicii personalizate: buget în EUR 2 645 000
Cheltuieli pentru punerea în aplicare a FEG4: buget în EUR 193 000
% din cheltuielile pentru punerea în aplicare a FEG 6,80
Bugetul total în EUR 2 838 000
Contribuția FEG, în EUR (65 %) 1 844 700

                                               
1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
3 Regulamentul (CE) 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de 

stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind 
domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

4 În conformitate cu articolul 3 al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006.
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1. Cererea a fost prezentată Comisiei la data de 5 februarie 2010 și a fost completată cu 
informații suplimentare până la data de 11 mai 2010.

2. Cererea îndeplinește condițiile de mobilizare a FEG prevăzute la articolul 2 litera (b) 
din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 și a fost prezentată în termenul stabilit de 10
săptămâni menționat la articolul 5 din regulamentul respectiv. 

Legătura dintre disponibilizări și modificările majore apărute în structura comerțului 
mondial ca urmare a globalizării sau a crizei financiare și economice mondiale

3. Pentru a stabili legătura dintre disponibilizări și modificările majore apărute în 
structura comerțului mondial ca urmare a globalizării, Spania susține că liberalizarea 
comerțului cu textile și îmbrăcăminte a dus la modificări radicale în structura 
comerțului mondial. Potrivit cifrelor publicate de EUROSTAT5, importurile de 
îmbrăcăminte în UE-27 au crescut cu 20,5%, de la 49 305 milioane EUR la 59 433
de milioane EUR între 2005 și 2008. Principalul furnizor a fost China, importurile în 
UE-27 din această țară crescând cu 49,2% în perioada 2005-2008.

4. În continuare, solicitantul menționează tendința generală în sectorul textilelor și 
îmbrăcămintei de a delocaliza producția în țări cu costuri mai reduse situate în afara 
UE, cum ar fi Tunisia, China, Maroc și diverse țări din Asia.

Stabilirea numărului de disponibilizări și verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la 
articolul 2 litera (b)

5. Spania a depus această cerere în temeiul criteriilor de intervenție menționate la 
articolul 2 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, care prevede 
disponibilizarea, într-o perioadă de nouă luni, a cel puțin 500 de salariați din 
întreprinderi încadrate în aceeași diviziune NACE a doua revizuire dintr-o regiune 
sau din două regiuni învecinate cu nivelul NUTS II dintr-un stat membru.

6. Cererea menționează 703 disponibilizări în 82 de întreprinderi încadrate în aceeași 
diviziune 14 (Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte) din NACE a doua revizuire, în 
perioada de referință de 9 luni, de la 1 martie 2009 până la 30 noiembrie 2009, toate 
întreprinderile fiind localizate în regiunea Galicia (ES11) cu nivel NUTS II. Toate 
disponibilizările au fost calculate în conformitate cu articolul 2 al doilea paragraf a 
doua liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006.

Explicația caracterului neprevăzut al acestor disponibilizări

7. Autoritățile spaniole susțin că noul context economic generat de criza economică și 
financiară, care nu putea fi prevăzută, a avut un impact negativ asupra industriei 
textilelor și a îmbrăcămintei începând din al treilea trimestru al anului 2008. 
Caracterul neprevăzut al crizei a afectat atât oferta, cât și cererea din sectorul 
textilelor: condițiile de accesare a creditelor în vederea finanțării operațiunilor din 
acest sector au devenit mai stricte și, simultan, scăderea cererii consumatorilor a 
generat o creștere a numărului plăților neefectuate. În 2008, acest lucru a avut ca 
rezultat un număr mult mai mare de falimente în industria textilă în comparație cu 
2007, ceea ce a dus la disponibilizări. Pentru a demonstra acest lucru, solicitantul 

                                               
5 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/textiles/statistics/index_en.htm.
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citează date furnizate de asigurările sociale, care arată că, în primele luni ale anului 
2009, în Galicia s-au desființat 2 500 de locuri de muncă în industria textilelor și a 
îmbrăcămintei. 

Identificarea întreprinderilor care au procedat la disponibilizări și a lucrătorilor care 
pot beneficia de asistență

8. În cerere sunt menționate, în total, 703 disponibilizări, 500 dintre acestea fiind cazuri 
care pot beneficia de asistență din următoarele 82 de întreprinderi:

Întreprinderile și numărul de disponibilizări
Caramelo S.A., A Coruña 237 Nova Têxtil Alaricana S.L.L., 

Ourense 12

Peter John, A Coruña 17 Textiles Lendega, Ourense 2
Imperdible, A Coruña 10 Fil&Fil Camisero, Ourense 1
Melusiana S.L., A Coruña 5 Roberto Verino, Ourense 1
Baselytex S.L., A Coruña 1 Sociedad Textil Lonia, Ourense 1
Paulmoni Camiseri S.L., A Coruña 4 VDR Confecciones SLU, Ourense 2
Castmar S.L., A Coruña 3 VDR Punto SL, Ourense 3
Confecciones Nazabel S.L., A Coruña 6 Trinidad Viduera Design SL 1
Galicia Textil, A Coruña 20 Grupo Três Fashion SL, Ourense 2
Servicios Gallegos de Tejeduria S.L., 
A Coruña 2 Futura Linea, Pontevedra 3

Creaciones Teyma 2003 S.L., A 
Coruña 15 Gonzabell, Pontevedra 12

Confecciones Furelos S.L., A Coruña 2 Model Novia, Pontevedra 15
Galitex S.A., A Coruña 2 Selmark, Pontevedra 5
Jevaso S.L., A Coruña 3 Sotexga S.L.L., Pontevedra 7
Confecciones Cotelo, A Coruña 7 Umbro, Pontevedra 4
Maria y Nieves S.L., A Coruña 6 Textiles Rocabe S.L., Pontevedra 2
Tocci, A Coruña 6 Industrias Kamay, Pontevedra 18
Céltica de confecciones, A Coruña 1 Toypes, Pontevedra 20
Confecciones Carioca S.L., A Coruña 1 Montoto, Pontevedra 102
Vicente Romeo S.L., A Coruña 2 Florentino, Pontevedra 1

Volvoreta S.A, A Coruña 1 Creaciones y Diseño Alonsan S.L., 
Pontevedra 12

Vicaro Confeccion S.L., A Coruña 2 Confecciones Labora, Pontevedra 16

Confeccionnes Liñaza S.L., A Coruña 1 Confecciones José Abal Pereira, 
Pontevedra 1

Mafecco, A Coruña 1 Pilar Bande S.L., Pontevedra 2
Ibia Textil SL, A Coruña 1 Cintugal, Pontevedra 1
Rosa de Neira S.L., A Coruña 2 Confecciones Gundemaro, Pontevedra 9
Confecciones Lema, A Coruña 12 Enmanuel, Pontevedra 4
Confecciones Goa, A Coruña 10 Iglesias Duro S.L., Pontevedra 2
Veiga de Compostela, A Coruña 1 Naffta, Pontevedra 6
Confecciones intimas, A Coruña 1 Lacemar Sport S.L., Pontevedra 3
Confeciones Careixon, A Coruña 1 Ponte Punto SA, Pontevedra 2

Chao Prieto S.L., Lugo 5 Sebasian Criado del Rey de Haz, 
Pontevedra 1

Diseño Tecnologico Textil Galicia 
S.L., Lugo 1 Ganirope S.L., Pontevedra 1

Almacenes Martinez, Lugo 1 Sposa Novias, Pontevedra 1
Vidrio, Ourense 12 Stylmalla, Pontevedra 3
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Întreprinderile și numărul de disponibilizări
Confecciones Domingo S.L., Ourense 2 Short Cut, Pontevedra 2
Delgado Fabello S.L., Ourense 3 Modatest, Pontevedra 1
Sociedad Textil Monterrey S.L., 
Ourense 5 Presagio S.L., Pontevedra 1

Modalher Outomuro S.L., Ourense 3 Confecciones Minada S.L., 
Pontevedra 1

Euro Gomca, Ourense 1 Doberty, Pontevedra 1
Marcos Moda S.L., Ourense 2 Confecciones Salnés, Pontevedra 1
Total întreprinderi: 82 Total disponibilizări: 703

9. Defalcarea pe lucrători vizați este următoarea:

Categorie Număr Procentaj
Bărbați 68 13,5
Femei 432 86,5
Cetățeni UE 484 96,7
Cetățeni din țări terțe 16 3,3
15-24 de ani 0 0,0
25-54 de ani 457 91,4
peste 54 de ani 43 8,6

10. În ceea ce privește categoriile profesionale, defalcarea este următoarea:
Categorie Număr Procentaj
Operatori la mașini textile 194 38,9
Personal în depozit 57 11,3
Tăietori 49 9,8
Călcători 47 9,4
Inspectori 35 7,0
Cusători 12 2,5
Tăietori tipare 6 1,2
Altele 100 19,9

11. Cei 19,9% înscriși în rubrica „Altele” corespund unor categorii diferite, cum ar fi 
personal comercial, controlori, personal informatic, personal de curățenie și 
mecanici.

12. În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, Spania a
confirmat faptul că s-a aplicat o politică de egalitate între femei și bărbați, precum și 
de nediscriminare și că aceasta se va aplica în continuare pe parcursul diferitelor 
etape ale punerii în aplicare a FEG și, în special, în cursul accesării acestuia.

Descrierea teritoriului vizat, a autorităților acestuia și a părților interesate

13. Teritoriul vizat este comunitatea autonomă Galicia, alcătuită din provinciile A 
Coruña, Lugo, Ourense și Pontevedra. Principalele autorități publice vizate sunt 
„Conselleria de Traballo e Benestar” și „Conselleria de Economia e Industria”.

14. Printre părțile interesate se numără Confederația industriei textile din Galicia 
(COINTEGA6), Asociația sectoarelor de tricotaje și textile din Lugo, Ourense și 

                                               
6 Confederación de Industrias Textiles de Galicia.
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Pontevedra (AICLOP7), Asociația întreprinzătorilor în industria confecțiilor din A 
Coruña, precum și sindicatele Comisiones Obreras (CC.OO) și Unión General de 
Trabajadores (UGT).

Impactul preconizat al disponibilizărilor în ceea ce privește ocuparea forței de muncă la 
nivel local, regional sau național

15. Spania declară că Galicia a fost grav afectat de criza industrială. În perioada 2007-
2009, au fost desființate 32 700 de locuri de muncă în sectorul industrial, dintre care 
4 414 în industria textilă, 3 940 în industria autovehiculelor și 2 098 în industria 
maritimă. Disponibilizările vizate în această cerere au agravat problema. 

16. În ceea ce privește provinciile afectate de disponibilizări, solicitantul utilizează 
informațiile furnizate de Institutul de statistică din Galicia8, care arată că, pentru luna 
februarie 2009 și în ceea privește numărul de lucrători încadrați la diviziunea 14 din 
NACE a doua revizuire, disponibilizările care fac obiectul acestei cereri reprezintă: 
9,68% în Pontevedra, 5% în Lugo, 4,4% în A Coruña și 2,23% în Ourense.

Pachet coordonat de servicii personalizate care vor fi finanțate și o defalcare a costurilor 
estimate, inclusiv complementaritatea cu acțiunile finanțate prin fondurile structurale

17. Toate măsurile prezentate în cele ce urmează alcătuiesc, împreună, un pachet 
coordonat de servicii personalizate menite să asigure reintegrarea lucrătorilor pe piața 
forței de muncă:

– orientare profesională: va fi furnizată tuturor celor 500 de participanți și va 
cuprinde stabilirea profilului lucrătorilor, identificarea unor moduri personalizate 
de reintegrare și monitorizare personalizată;

– formare și reconversie profesională: are ca obiectiv formarea a 100 de lucrători 
pentru locuri de muncă având o valoare adăugată mai ridicată în sectorul 
textilelor, de exemplu design, administrație, tehnologie, distribuție și logistică 
(programul TExmellora) și de a forma alți 50 de lucrători pentru noi locuri de 
muncă într-un alt sector (programul InsireTEX). Pentru ambele programe, 
formarea va corespunde cerințelor unor potențiale noi oportunități de ocupare a 
unui loc de muncă;

– promovarea spiritului antreprenorial: vizează 50 de lucrători și are ca obiectiv 
promovarea activității independente, creării de cooperative și de întreprinderi mici 
și mijlocii prin intermediul programului TExcreación. Acest serviciu cuprinde 
identificarea oportunităților de piață, analiza de fezabilitate, formare, elaborarea 
unui plan de afaceri, monitorizare și îndrumare;

– bonuri pentru mobilitate: care vizează promovarea mobilității geografice printr-o 
contribuție la costuri. Se estimează că 70 de lucrători vor beneficia de acest 
program, denumit MoveTEX;

                                               
7 Asociación de industrias de punto y confección de Lugo, Ourense y Pontevedra.
8 www.ige.eu.
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– bonuri pentru formare: fac parte din programul TExTIC, care oferă formare în 
domeniul tehnologiilor informațiilor și comunicațiilor, considerat a fi esențial 
pentru activitățile de căutare a unui loc de muncă. Se estimează că 160 de lucrători 
vor dori să beneficieze de această măsură;

– sprijin pentru un mai bun echilibru între viața profesională și cea privată: face 
parte din programul TExconcilia. Constă într-un sprijin financiar lunar de 
aproximativ 400 EUR pentru cel mult 10 luni, sumă care ar trebui să acopere 
costurile legate de concilierea vieții private, de familie și a celei profesionale, în 
special dacă noua situație profesională riscă să afecteze negativ echilibrul între 
viața profesională și cea privată din cauza unor trasee lungi către locul de muncă 
și înapoi sau a unor modificări în distribuirea timpului între viața profesională și 
cea privată. Se estimează că 50 de participanți vor beneficia de această măsură.

18. Cheltuielile pentru punerea în aplicare a FEG, care sunt incluse în cerere în 
conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, acoperă activități 
de pregătire, gestionare și control, precum și activități legate de informare și 
publicitate. Printre activitățile de pregătire se numără efectuarea unui studiu privind 
caracteristicile ocupării forței de muncă în industria textilă, care va fi utilizat ca 
referință de toate părțile implicate în reintegrarea lucrătorilor disponibilizați pe piața 
forței de muncă. Costul total al acestui studiu este estimat la 93 000 EUR.

19. Serviciile personalizate prezentate de autoritățile spaniole sunt măsuri active pe piața 
forței de muncă în cadrul acțiunilor eligibile definite la articolul 3 din Regulamentul 
(CE) nr. 1927/2006. Autoritățile spaniole estimează costurile totale ale acestor 
servicii la 2 645 000 EUR, iar costurile pentru punerea în aplicare a FEG la 193 000
EUR (= 6,8% din suma totală). Contribuția totală solicitată de la FEG este de 
1 844 700 EUR (65% din costurile totale).

Acțiuni Numărul 
estimat al 

lucrătorilor 
vizați

Costul estimat 
per lucrător 

vizat
(în EUR)

Costuri totale 
(FEG și 

cofinanțare la 
nivel național) 

(în EUR)

Servicii personalizate [articolul 3 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006]

Orientare profesională (Orientación 
professional)

500 2 250 1 125 000

Formare și reconversie profesională 
(Formación y reciclaje)

150 4 500 675 000

Promovarea spiritului antreprenorial 
(Fomento del espiritu empresarial)

50 4 500 225 000

Bonuri pentru mobilitate (Permisos para 
movilidad)

70 2 000 140 000

Bonuri pentru formare (Permisos para 
formación)

160 1 750 280 000
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Sprijin pentru un mai bun echilibru viață 
profesională-viață privată (Ayudas para la 
conciliación)

50 4 000 200 000

Subtotal servicii personalizate 2 645 000

Cheltuieli pentru punerea în aplicare a FEG [articolul 3 al treilea paragraf din 
Regulamentul (CE) nr. 1927/2006]

Activități de pregătire 123 000

Gestionare 15 000

Informare și publicitate 25 000

Activități de control 30 000

Subtotal cheltuieli pentru punerea în 
aplicare a FEG

193 000

Total costuri estimate 2 838 000

Contribuție din FEG (65 % din costurile 
totale)

1 844 700

20. Spania confirmă că măsurile descrise mai sus sunt complementare acțiunilor 
finanțate din fondurile structurale. În plus, autoritățile spaniole au afirmat că, în 
prezent, nu există niciun program specific pentru lucrătorii disponibilizați din 
industria textilă. Există doar un program general care oferă modalități de formare 
pentru șomeri.

Data (datele) la care serviciile personalizate pentru lucrătorii afectați au început sau 
sunt prevăzute să înceapă

21. Spania a inițiat serviciile personalizate pentru lucrătorii afectați incluse în pachetul 
coordonat propus pentru cofinanțarea din FEG la 8 februarie 2010. Prin urmare, 
această dată reprezintă începutul perioadei de eligibilitate pentru orice asistență care 
ar putea fi acordată prin FEG.

Procedurile de consultare a partenerilor sociali

22. Partenerii sociali au fost consultați cu privire la pachetul coordonat de măsuri prin 
intermediul forumului de dialog social pentru sectorul textilelor, la care au participat 
Xunta de Galicia, angajatorii și sindicatele. 

23. Autoritățile spaniole au confirmat că cerințele înscrise în legislația națională și în 
legislația comunitară privind disponibilizările colective au fost respectate.

Informare cu privire la acțiunile obligatorii în temeiul legislației naționale sau al 
contractelor colective
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24. În ceea ce privește îndeplinirea criteriilor stabilite la articolul 6 din Regulamentul 
(CE) nr. 1927/2006, în cererea lor, autoritățile spaniole: 

 au confirmat că măsurile care țin de responsabilitatea societăților în temeiul 
legislației naționale sau al contractelor colective nu vor fi înlocuite de contribuția 
financiară din partea FEG;

 au demonstrat că acțiunile respective oferă sprijin pentru lucrătorii individuali și 
nu urmează să fie folosite pentru a restructura societăți sau sectoare de activitate;

 au confirmat că acțiunile eligibile menționate la punctele 17 și 19 de mai sus nu 
primesc asistență din partea altor instrumente financiare comunitare.

Sisteme de gestionare și control 

25. Spania a notificat Comisiei că organismele care vor gestiona și vor controla 
contribuția financiară sunt cele care gestionează și controlează finanțarea din Fondul 
social european (FSE) în Spania. Dirección General de Planificación y Fondos 
Comunitarios, în cooperare cu Dirección General de Relaciones Laborales de la 
Xunta de Galicia, vor fi organismul intermediar pentru autoritatea de gestionare.

Finanțare

26. Pe baza cererii înaintate de Spania, contribuția propusă din FEG pentru pachetul 
coordonat de servicii personalizate este de 1 844 700 EUR, reprezentând 65% din 
costurile totale. Alocarea propusă de Comisie în cadrul acestui fond se bazează pe 
informațiile furnizate de Spania.

27. Având în vedere cuantumul maxim al unei contribuții financiare care poate fi 
acordată din FEG, în temeiul articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
1927/2006, precum și posibilitățile de realocare a creditelor, Comisia propune 
mobilizarea FEG pentru suma totală menționată mai sus, care să fie înscrisă în 
rubrica 1a din cadrul financiar.

28. Cuantumul contribuției financiare propus va lăsa mai mult de 25% din suma maximă 
anuală rezervată pentru FEG disponibilă pentru alocări în perioada ultimelor patru 
luni ale anului, conform dispozițiilor articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul 
(CE) nr. 1927/2006.

29. Prin prezentarea acestei propuneri de mobilizare a FEG, Comisia inițiază procedura 
simplificată de trilog, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 
17 mai 2006, în vederea obținerii acordului celor două componente ale autorității 
bugetare cu privire la necesitatea utilizării FEG și cu privire la suma solicitată. 
Comisia invită prima dintre cele două componente ale autorității bugetare care 
ajunge la un acord, la nivelul politic corespunzător, cu privire la proiectul de 
propunere de mobilizare, să informeze cealaltă componentă și Comisia în legătură cu 
intențiile sale. În cazul în care una dintre cele două componente ale autorității 
bugetare nu este de acord cu această propunere, se va organiza o reuniune formală de 
trilog. 
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30. Comisia prezintă separat o cerere de transfer în vederea înscrierii în bugetul 2010 a 
unor credite de angajament și de plată specifice, în conformitate cu punctul 28 din 
Acordul interinstituțional din 17 mai 2006.

Originea creditelor de plată

31. În stadiul actual de execuție, se poate preconiza că, anul acesta, creditele de plată 
disponibile în 2010 la linia bugetară 01.0404 „Program-cadru pentru competitivitate 
și inovare — Program pentru spirit antreprenorial și inovare” nu vor fi utilizate 
integral. 

32. Într-adevăr, această linie cuprinde cheltuielile legate de punerea în aplicare a 
instrumentului financiar aferent programului menționat, al cărui obiectiv principal 
este facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare. Există un decalaj de timp între 
transferurile către conturile fiduciare gestionate de Fondul european de investiții și 
plățile către beneficiari. Criza financiară afectează în mod decisiv previziunile în 
ceea ce privește plățile pentru 2010. Prin urmare, pentru a evita soldurile excesive în 
conturile fiduciare, metoda de calculare a creditelor de plată a fost revizuită pentru a 
lua în considerare plățile preconizate. Prin urmare, suma de 1 844 700 EUR poate fi 
pusă la dispoziție pentru transfer.
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Propunere 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 
FEG/2010/003 ES/Galicia Textiles, Spania)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară9, 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 globalizare10, în 
special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene11,

întrucât:

(1) Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin 
suplimentar lucrătorilor disponibilizați ca urmare a schimbărilor majore din structura 
comerțului mondial 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 5 februarie 2010, Spania a prezentat o cerere de mobilizare a FEG, în legătură cu 
disponibilizările din 82 de întreprinderi a căror activitate se încadrează în sectorul 
NACE a doua revizuire diviziunea 14 (fabricarea articolelor de îmbrăcăminte) într-o 
singură regiune NUTS II, Galicia (ES11), și a completat cererea prin informații 
suplimentare transmise până la 11 mai 2010. Această cerere îndeplinește condițiile 
pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din 

                                               
9 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
10 JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
11 JO C […], […], p. […].
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Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Prin urmare, Comisia propune mobilizarea sumei 
de 1 844 700 EUR.

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

DECID:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, se 
mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru alocarea sumei de 
1 844 700 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
Președintele Președintele
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