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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 13 
din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și 
buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/010 RO/Mechel prezentată de România)
(COM(2014)0255 – C8-0088/2014 – 2014/2043(BUD))

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2014)0255 – C8–0088/2014),

– 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 
globalizare1 (Regulamentul privind FEG),

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 
decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-20202, 
în special articolul 12,

– având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară3 (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

– având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 
2013,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0000/2014),

A. întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare 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 
muncii;

B. întrucât asistența financiară oferită de Uniune 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 2 
decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a FEG;

C. întrucât România a prezentat cererea EGF/2012/010 RO/Mechel pentru a obține o 
contribuție financiară din partea FEG, în urma a 1 513 concedieri: 1 441 în timpul 

                                               
1 JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
2 JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
3 JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
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perioadei de referință și ulterior acesteia la Mechel Câmpia Turzii și 72 la Mechel 
Târgoviște Reparații, fiind vizați de măsurile cofinanțate de FEG un număr de 1 000 de 
lucrători, în perioada de referință cuprinsă între 20 iunie 2012 și 20 octombrie 2012;

D. întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul privind 
FEG,

1. este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 2 litera (a) din 
Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, România are dreptul la o contribuție 
financiară în temeiul acestui regulament; 

2. ia act de faptul că autoritățile române au depus cererea pentru contribuția financiară din 
partea FEG la 21 decembrie 2012, iar Comisia a pus la dispoziție evaluarea cererii la 7 
mai 2014; consideră că perioada îndelungată de evaluare, de șaptesprezece luni, este 
regretabilă; 

3. consideră că disponibilizările efectuate de SC Mechel Câmpia Turzii SA și de un 
producător din aval (SC Mechel Reparații Târgoviște SRL) sunt legate de schimbările 
structurale majore intervenite la nivelul modelului comerțului mondial ca urmare a 
globalizării, referindu-se la faptul că sectorul producției de produse finite și semifinite din 
oțel, în care își desfășurau activitatea întreprinderile Mechel Câmpia Turzii și Mechel 
Reparații Târgoviște, a fost supus unor perturbări economice grave ca urmare a unui 
declin rapid al cotei de piață a UE în ceea ce privește sectorul produselor siderurgice și a 
creșterii cotei de piață a unor țări precum China;

4. constată că cele 1 513 concedieri în cauză au avut repercusiuni grave asupra pieței locale a 
forței de muncă, deoarece Mechel Câmpia Turzii a fost cel mai mare angajator din zonă, 
cu 1 837 de angajați (în iunie 2012), reprezentând aproximativ o treime din numărul total 
de angajați din zonă. Piața locală a muncii este foarte restrânsă, întrucât rata șomajului în 
zona Câmpia Turzii este în general de aproximativ 5 %, iar rata locurilor de muncă 
vacante este foarte scăzută (sub 0,5 %)1.

5. constată că, până în prezent, sectorul siderurgic a făcut obiectul a cinci cereri FEG, dintre 
care patru erau destinate să ofere sprijin lucrătorilor concediați datorită schimbărilor 
structurale majore intervenite la nivelul modelului comerțului mondial ca urmare a 
globalizării2, iar una era destinată să ofere sprijin lucrătorilor concediați ca urmare directă 
a crizei financiare și economice mondiale3.

6. salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile române au decis 
să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 1 martie 2013, 
cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul 

                                               
1 Rata locurilor de muncă vacante măsoară procentajul de posturi vacante, în comparație cu numărul total de 
posturi ocupate și neocupate. În al treilea trimestru al anului 2012, s-a estimat că rata locurilor de muncă vacante 
în UE-28, în NACE Rev. 2 secțiunile B - S (industrie, construcții, servicii) a fost de 1,4 %.
2 EGF/2009/022/ BG/Kremikovtsi AD (cerere respinsă de către Comisie), EGF/2013/002 BE/Carsid (cerere 
prezentată Comisie la 2 aprilie 2013), EGF/2013/007 BE Duferco-NLMK (cerere prezentată Comisiei la 27 
septembrie 2013).
3 EGF/2010/007 AT/Steiermark și Niederösterreich. Decizia 2011/652/UE din 27 septembrie 2011 (JO L 263, 
7.10.2011, p. 9).
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coordonat propus;

7. constată că pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie cofinanțate 
include măsuri de reintegrare pe piața muncii a 1 000 de lucrători concediați, cum ar fi 
orientare și consiliere profesională, cursuri și stagii de formare profesională, asistență 
pentru inițierea de activități independente, închirierea de spații de producție și plata 
chiriilor pe durata proiectului; indemnizații de deplasare, interviu, participare, ședere și de 
stagiu, mentorat după integrarea pe piața forței de muncă; 

8. salută faptul că Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), Agenția 
Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj (AJOFM Cluj), precum și alte autorități 
locale și regionale, sindicate și întreprinderi vor fi legate de întreprinderile cooperative 
care vor fi înființate pentru a sprijini lucrătorii vizați pentru asistență în cadrul măsurii 
„Asistență pentru inițierea de activități independente” și faptul că vor fi aplicate o politică 
de egalitate între femei și bărbați și o politică de nediscriminare pe parcursul diferitelor 
etape ale implementării FEG și la accesarea acestuia;

9. reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor 
lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a 
competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de 
formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor 
disponibilizați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri;

10. constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii 
personalizate ce urmează să fie finanțate din FEG includ informații privind 
complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate din fondurile structurale; subliniază că 
autoritățile române confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea 
altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a 
prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a 
asigura deplina respectare a reglementărilor existente și a evita dublarea serviciilor 
finanțate de Uniune;

11. solicită instituțiilor competente să depună eforturile necesare pentru a ameliora 
mecanismele procedurale în vederea accelerării mobilizării FEG; salută 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; subliniază că în noul Regulament privind Fondul 
european de ajustare la globalizare (2014-2020)1 au fost integrate alte îmbunătățiri ale 
procedurii, ceea ce va spori eficiența, transparența și vizibilitatea FEG;

12. subliniază că, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul privind FEG, este necesar 

                                               

1
Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind 

Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (JO 
L 347, 20.12.2013, p. 855).
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să se asigure că FEG sprijină reintegrarea lucrătorilor care au fost disponibilizați în locuri 
de muncă stabile; subliniază, de asemenea, că asistența din partea FEG poate cofinanța 
doar măsuri active pe piața muncii care conduc la ocuparea durabilă, 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 unor întreprinderi 
sau sectoare de activitate; 

13. salută adoptarea noului Regulament privind FEG, care reflectă acordul la care au ajuns 
Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, 
de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale 
măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG în Comisie și în 
cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și 
aprobare, de a extinde gama de acțiuni eligibile și de beneficiari prin includerea 
persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente 
pentru înființarea unor afaceri proprii; 

14. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

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

16. 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

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu 
punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/010 RO/Mechel prezentată de 
România)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

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 globalizare1, în 
special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 privind Fondului european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/20062, în special articolul 23 paragraful al doilea,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 
2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-20203, în special 
articolul 12,

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna 
gestiune financiară4, în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin 
suplimentar lucrătorilor concediați ca urmare a modificărilor structurale majore 
intervenite în practicile comerciale internaționale, generate de globalizare, și pentru a
le oferi asistență în reintegrarea pe piața muncii.

(2) FEG nu depășește o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 
2011), după cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 1311/2013 al Consiliului.

                                               
1 JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
2 JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
3 JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
4 JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
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(3) La 21 decembrie 2012, România a prezentat o cerere de mobilizare a FEG cu privire la 
concedierile efectuate de SC Mechel Câmpia Turzii SA și de un producător din aval, 
pe care a completat-o cu informații suplimentare până la 4 martie 2014. Această cerere 
respectă cerințele pentru stabilirea contribuțiilor financiare prevăzute la articolul 10 
din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Prin urmare, Comisia propune mobilizarea 
sumei de 3 571 150 EUR.

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

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, se 
mobilizează din Fondul european de ajustare la globalizare suma de 3 571 150 EUR în credite 
de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

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 structurale majore intervenite în practicile comerciale 
mondiale. 
Conform dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de 
stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-20201 și de la articolul 12 din 
Regulamentul (CE) nr. 1927/20062, fondul nu poate depăși un cuantum maxim anual de 150 
de milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul 
general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 
2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina 
bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară3, pentru a activa 
Fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de 
mobilizare a Fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se 
inițiază o procedură de trilog.

II. Cererea prezentată de Mechel și propunerea Comisiei 
La 7 mai 2014, Comisia a adoptat o propunere de decizie privind mobilizarea FEG în 
favoarea României, pentru a sprijini reintegrarea pe piața forței de muncă a lucrătorilor 
concediați de SC Mechel Câmpia Turzii SA și de un producător din aval (SC Mechel 
Reparații Târgoviște SRL), din sectorul producției de produse finite și semifinite din oțel, ca 
urmare a schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale și 
generate de globalizare.

Aceasta este cea de a patra cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului 2014 și se 
referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 3 571 150 EUR pentru România. Cererea 
privește un număr de 1 513 concedieri efectuate de SC Mechel Câmpia Turzii SA și de unul 
dintre producătorii din aval (SC Mechel Reparații Târgoviște SRL) din România, 1 000 de 
lucrători fiind vizați de măsuri cofinanțate de FEG în perioada de referință cuprinsă între 20 
iunie 2012 și 20 octombrie 2012. Toate aceste concedieri au fost calculate în conformitate cu 
articolul 2 al doilea paragraf a treia liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Comisia a 
primit confirmarea, solicitată în temeiul articolului 2 alineatul (2) al doilea paragraf a treia 
liniuță, că acesta este numărul real al concedierilor efectuate. Cererea a fost prezentată 
Comisiei la 21 decembrie 2012 și a fost completată cu informații suplimentare până la 4 
aprilie 2014. Comisia a ajuns la concluzia că cererea îndeplinește condițiile de utilizare a FEG 
prevăzute la articolul 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006.

Autoritățile române declară că UE a înregistrat o creștere considerabilă a importurilor în UE 
de produse finite și semifinite din oțel în ultimii ani, precum și o scădere relativă a 
exporturilor de astfel de produse, ambele fenomene adăugându-se unei pierderi a cotei de 

                                               
1 JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
2 JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
3 JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
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piață a UE în sectorul produselor finite și semifinite din oțel, în care își desfășura activitatea 
Mechel. Aceste evenimente au afectat în mod negativ performanța sectorului, astfel cum 
reiese din presiunile asupra competitivității industriei siderurgice a UE la nivel internațional și 
din pierderile de locuri de muncă datorate restructurărilor din sectorul siderurgic în Europa1.

Autoritățile române precizează, de asemenea, că respectivele concedieri au afectat în primul 
rând Municipiul Câmpia Turzii și zona dimprejurul acestuia, în sud-estul Județului Cluj, în 
nord-vestul României. Din punct de vedere socioeconomic, zona Câmpia Turzii se 
caracterizează printr-un nivel scăzut de venituri și o slabă diversificare a activităților 
economice. AJOFM Cluj estimează că aproximativ jumătate din populația de vârstă activă din 
Câmpia Turzii este angajată în sectorul industrial. Mechel Câmpia Turzii a fost cel mai mare 
angajator din zonă, cu 1 837 de angajați (în iunie 2012), reprezentând aproximativ o treime 
din numărul total de angajați din zonă. Piața locală a muncii este foarte limitată, întrucât rata 
șomajului în zona Câmpia Turzii este în general de aproximativ 5 %, iar rata locurilor de 
muncă vacante este foarte scăzută (sub 0,5 %)2. Numărul de șomeri în zona Câmpia Turzii a 
ajuns mai mult decât dublu, de la 481 la 1 290 în urma concedierilor, iar procentajul de șomeri 
în rândul populației cu vârste între 18 și 62 de ani a crescut de la 2,7 % la 7,2 %. Prin urmare, 
concedierile au avut repercusiuni grave pentru piața locală a forței de muncă, ținând seama de 
numărul redus de locuri de muncă disponibile în zona Câmpia Turzii (în medie 30 de posturi 
vacante pe lună) și de numărul redus de angajatori potențiali.

Pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie cofinanțate include măsuri de 
reintegrare pe piața muncii a 1 000 de lucrători, cum ar fi orientare și consiliere profesională, 
cursuri și stagii de formare profesională, asistență pentru inițierea de activități independente, 
închirierea de spații de producție și plata chiriilor pe durata proiectului; indemnizații de 
deplasare, interviu, participare, ședere și de stagiu, mentorat după integrarea pe piața forței de 
muncă.

Potrivit autorităților române, măsurile inițiate la 1 martie 2013 formează împreună un pachet 
coordonat de servicii personalizate și reprezintă măsuri active pe piața muncii destinate să 
reintegreze lucrătorii pe piața muncii. 

În ceea ce privește criteriile stabilite la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, în 
cererea lor, autoritățile române:

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

 au demonstrat că acțiunile respective oferă sprijin lucrătorilor individuali și nu 
urmează să fie folosite pentru restructurarea întreprinderilor sau a sectoarelor de 
activitate;

                                               
1 A se vedea Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor – „Plan de acțiune pentru o industrie siderurgică competitivă și durabilă în 
Europa” (COM(2013)0407.
2 Rata locurilor de muncă vacante măsoară procentajul de posturi vacante, în comparație cu numărul total de 
posturi ocupate și neocupate. În al treilea trimestru al anului 2012, s-a estimat că rata locurilor de muncă vacante 
în UE-28, în NACE Rev. 2 secțiunile B - S (industrie, construcții, servicii) a fost de 1,4 %.
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 au confirmat faptul că acțiunile eligibile menționate mai sus nu beneficiază de 
asistență din partea altor instrumente financiare ale UE.

În ceea ce privește sistemele de gestionare și control, România a notificat Comisiei faptul că 
aceleași organisme care asigură gestionarea și controlul finanțărilor din Fondul social 
european vor gestiona și controla această contribuție financiară. Contribuția financiară va fi 
gestionată de ANOFM, care a fost desemnată în calitate de autoritate națională responsabilă 
de gestionarea contribuției financiare din partea FEG. Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 
stabilește cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a contribuțiilor financiare ale 
FEG. Orientări specifice descriu procedurile de gestionare a FEG, rolul diferitelor organisme 
implicate și mecanismele de asigurare a conformității cu principiile generale de gestionare a 
FEG și cu cadrul juridic relevant. Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi a 
României a fost desemnată ca autoritate de audit pentru FEG.

III. Procedura

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al 
unei sume globale de 3 571 150 EUR din rezerva FEG (40 02 43) la linia bugetară aferentă 
FEG (04 04 51).

Aceasta este a patra propunere de transfer pentru mobilizarea Fondului transmisă autorității 
bugetare de la începutul lui 2014. Cuantumul propus al contribuției financiare va ține la 
dispoziție mai mult de 25 % din suma maximă anuală rezervată pentru FEG pentru alocări pe 
parcursul ultimelor patru luni ale anului, conform dispozițiilor articolului 12 alineatul (6) din 
Regulamentul (CE) nr. 1927/2006..

Trilogul referitor la propunerea de decizie prezentată de Comisie privind mobilizarea FEG ar 
putea eventual lua 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 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. 


