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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la 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/2014/007 IE/Andersen Ireland)
(COM(2014)0616 – C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2014)0616 – C8–0173/2014),

– având în vedere 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. 1927/20061 (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 scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

– 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 cât 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 Fondului 

                                               
1 JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
2 JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
3 JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
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european de ajustare la globalizare (FEG);

C. întrucât adoptarea Regulamentului privind FEG 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 măsuri 
pentru stimularea înființării unor afaceri proprii;

D. întrucât Irlanda a prezentat cererea EGF/2014/007 ES/Andersen Ireland pentru o 
contribuție financiară din partea FEG, în urma a 171 de disponibilizări în cadrul Andersen 
Ireland Limited, a cărei activitate se încadrează la diviziunea 32 a NACE Rev. 2 
(„Fabricarea bijuteriilor și a produselor asociate”), în perioada de referință cuprinsă între 
21 octombrie 2013 și 21 februarie 2014;

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

1. ia act de faptul că autoritățile irlandeze au depus cererea în temeiul criteriilor de 
intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG, de 
derogare de la criteriile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a), care prevede 
concedierea sau încetarea activității a cel puțin 500 de lucrători sau de persoane care 
desfășoară o activitate independentă pe o perioadă de referință de patru luni, într-o 
întreprindere dintr-un stat membru;

2. este de acord cu Comisia că circumstanțele excepționale prezentate de autoritățile 
irlandeze - faptul că disponibilizările au un impact puternic asupra ocupării forței de 
muncă și a economiei locale și regionale - justifică derogarea de la pragul de 500 de 
disponibilizări și faptul că, în consecință, Irlanda are dreptul la o contribuție financiară în 
temeiul regulamentului în cauză;

3. remarcă faptul că autoritățile irlandeze au depus cererea pentru o contribuție financiară din 
partea FEG la 16 mai 2014 și că evaluarea a fost prezentată de Comisie la 3 octombrie 
2014; salută faptul că procesul de evaluare s-a desfășurat rapid, în mai puțin de cinci luni;

4. consideră că cele 171 de disponibilizările din cadrul Andersen Ireland Limited au legătură 
cu modificările majore apărute în structura comerțului mondial ca urmare a globalizării, în 
sectorul bijuteriilor al UE înregistrându-se de patru ori mai multe importuri în ultimii 4 ani 
(2008-2012), 95 % dintre acestea provenind din Asia;

5. ia act de faptul că aceasta este prima utilizare a FEG în favoarea lucrătorilor 
disponibilizați în sectorul bijuteriilor și al produselor asociate, sector care este de 
asemenea afectat de creșterea vânzărilor online și care ar putea suferi de pe urma acestora 
în continuare;

6. ia act de faptul că disponibilizările vor contribui la agravarea situației șomajului în 
regiune, deoarece Andersen Ireland este unul dintre principalii angajatori în această zonă 
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predominant rurală, unde se înregistrează deja o rată a șomajului (39,3 %) de două ori mai 
ridicată decât cea medie la nivel național (19 %);

7. ia act de faptul că, pe lângă cei 171 de lucrători disponibilizați, autoritățile irlandeze vor 
furniza servicii personalizate cofinanțate de FEG unui număr de până la 138 de tineri care 
nu sunt încadrați muncă și nu urmează niciun program educațional sau de formare 
(NEET), cu vârsta sub 25 de ani la data prezentării cererii;

8. salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile irlandeze au decis 
să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 21 octombrie 
2013, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru 
pachetul coordonat propus; 

9. ia act de faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează a primi 
finanțare va urmări să creeze cea mai largă gamă posibilă de șanse de angajare într-o 
regiune cu un număr redus de sectoare în expansiune și de unități de producție și va 
necesita o îmbunătățire semnificativă a competențelor lucrătorilor concediați;

10. constată că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost stabilit prin consultări cu 
beneficiarii vizați și cu reprezentanții lor, precum și cu partenerii sociali și salută 
obiectivul de a institui un forum consultativ pentru a completa activitatea Unității de 
coordonare a FEG, cu scopul de a oferi lucrătorilor concediați posibilitatea de a contribui 
în mod periodic la punerea în aplicare a programului FEG;

11. salută înființarea unui birou de coordonare a FEG în imediata apropiere a zonei afectate, 
care va servi drept ghișeu unic pentru salariați și pentru tinerii NEET;

12. constată că serviciile personalizate care urmează să fie furnizate lucrătorilor concediați 
constau în următoarele acțiuni, care alcătuiesc împreună un pachet coordonat de servicii 
personalizate: orientare profesională și sprijin pentru planificarea carierei, burse de 
formare profesională FEG, Programe de formare și de învățământ secundar, programe de 
învățământ terțiar, formare prin intermediul Skillnets, sprijin pentru crearea de 
întreprinderi sau pentru desfășurarea unei activități independente, suplimente de venit, 
inclusiv contribuții la cheltuielile de participare la cursuri; 

13. salută faptul că principiile egalității de tratament și nediscriminării vor fi respectate în 
ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

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: 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/2014/007 IE/Andersen Ireland, 
prezentată de Irlanda)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere 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. 1927/20061, în special articolul 15 alineatul (4),

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, 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 
lucrătorilor concediați și persoanelor care desfășoară o activitate independentă a căror 
activitate a încetat din cauza modificărilor structurale majore intervenite în practicile 
comerciale internaționale, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei 
economice și financiare mondiale care a făcut obiectul Regulamentului (CE) nr. 
546/20094 sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, precum 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 347, 20.12.2013, p. 855.
2 JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
3 JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
4 JO L 167, 29.6.2009, p.26.
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(3) La 16 mai 2014, Irlanda a prezentat o cerere de mobilizare a FEG cu privire la 
concedierile efectuate de Andersen Ireland Limited din Irlanda și a completat-o cu 
informații suplimentare, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Această cerere îndeplinește cerințele de stabilire a 
unei contribuții financiare din FEG prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (UE) 
nr. 1309/2013.

(4) În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013, 
Irlanda a decis să furnizeze servicii personalizate cofinanțate prin FEG și tinerilor 
NEET.

(5) prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a oferi o contribuție financiară în valoare 
de 1 501 200 EUR ca răspuns la cererea depusă de Irlanda,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, se 
mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare pentru alocarea sumei de 1 501 200 
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 Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele
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EXPUNERE DE MOTIVE

I. Istoricul dosarului

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 prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-20201 și la 
articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1309/20132, 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, conform punctului 13 din Acordul interinstituțional din 2 
decembrie 2013 între 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 depusă de Andersen Ireland Limited și propunerea Comisiei 

La 3 octombrie 2014, Comisia a adoptat o propunere referitoare la o decizie de mobilizare a 
FEG în favoarea Irlandei pentru sprijinirea reintegrării pe piața muncii a lucrătorilor 
disponibilizați în cadrul societății Andersen Ireland Limited ca urmare a globalizării; 
întreprinderea își desfășura activitatea în sectorul economic clasificat în cadrul diviziunii 32 a 
NACE Rev. 2 („Fabricarea bijuteriilor și a produselor asociate”). În plus, autoritățile irlandeze 
vor furniza servicii personalizate cofinanțate de FEG unui număr de până la 138 tineri care nu 
sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (tineri 
NEET), cu vârsta mai mică de 25 de ani la data depunerii cererii, dat fiind că aceste 
concedieri au loc în regiunea NUTS de nivel 2 Southern and Eastern (IE02), care este eligibilă 
în cadrul inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri”. 

Aceasta este a 14-a cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului 2014 și se referă 
la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 1 501 200 EUR pentru Irlanda. Suma totală este 
destinată unui număr de 276 de beneficiari. Cererea a fost prezentată Comisiei la 16 mai 2014 
și a fost completată cu informații suplimentare până la 11 iulie 2014. Comisia a concluzionat, 
în conformitate cu toate dispozițiile aplicabile ale Regulamentului privind FEG, că cererea 
îndeplinește condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG. 

Autoritățile irlandeze susțin că, în privința volumului și a valorii, importurile din afara UE s-
au impus pe piața bijuteriilor fantezie în cel puțin ultimii cinci ani. În 2008, datele Eurostat 
prezentate de Irlanda indică faptul că vânzările pe teritoriul UE efectuate atât de producătorii 
din UE, cât și de cei din țări terțe au evoluat de la o poziție aproape identică de 56 000 de tone 

                                               
1 JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
2 JO L 347, 30.12.2013, p. 855.
3 JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
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în volum de produs. Toți acești producători și-au redus volumul producției, posibil din cauza 
repercusiunilor crizei economice și financiare mondiale din 2008/2009. Cu toate acestea, în 
timp ce volumul de produse din UE vândute pe piața UE a scăzut la 10 600 de tone în 2012, 
cantitatea de produse importate din țări terțe, deși a cunoscut, de asemenea, o scădere, s-a 
redus doar până la 45 700 de tone.

În timp ce, în 2008, exista o paritate, patru ani mai târziu volumul din UE a fost depășit de 
volumul importurilor, care a devenit de patru ori mai mare. Din acest volum de produse din 
țări terțe, 95 % provine din țări asiatice precum China, India, Thailanda și Filipine. Este vorba 
exact despre țările în care mai multe întreprinderi cu sediul în UE, printre care și liderii pe 
piață Folli Follie și Swarovski, și-au transferat infrastructurile de producție.

Potrivit autorităților irlandeze, aceste concedieri au un impact negativ semnificativ asupra 
economiei locale și regionale, întrucât întreprinderea Andersen Ireland era un angajator 
important în această zonă predominant rurală, unde se înregistrează o rată a șomajului 
(39,3 %) de mai bine de două ori mai ridicată decât cea medie la nivel național (19 %).

Serviciile personalizate care urmează să fie furnizate lucrătorilor disponibilizați constau în 
următoarele acțiuni, care alcătuiesc împreună un pachet coordonat de servicii personalizate: 
orientare profesională și sprijin pentru planificarea carierei, burse de formare profesională 
FEG, Programe de formare și de învățământ secundar, programe de învățământ terțiar, 
formare prin intermediul Skillnets, sprijin pentru crearea de întreprinderi sau pentru 
desfășurarea unei activități independente, suplimente de venit, inclusiv contribuții la 
cheltuielile de participare la cursuri. 

Potrivit Comisiei, acțiunile prezentate mai sus constituie măsuri active pe piața forței de 
muncă în cadrul acțiunilor eligibile definite la articolul 7 din Regulamentul privind FEG. 
Aceste acțiuni nu țin locul măsurilor pasive de protecție socială. 

Autoritățile irlandeze au furnizat toate garanțiile necesare cu privire la următoarele: 

 principiile egalității de tratament și nediscriminării vor fi respectate în ceea ce 
privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

 cerințele prevăzute în legislația națională și în legislația UE privind 
disponibilizările colective au fost respectate;

 întreprinderea care a efectuat concedierile și-a respectat obligațiile legale 
aplicabile în cazul disponibilizărilor și a luat măsurile adecvate pentru 
lucrătorii săi;

 acțiunile propuse vor oferi sprijin lucrătorilor individuali și nu vor fi folosite 
pentru restructurarea întreprinderilor sau a sectoarelor de activitate;

 acțiunile propuse vor fi complementare cu acțiunile finanțate prin fondurile 
structurale;
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 contribuția financiară din FEG va respecta normele procedurale și materiale ale 
Uniunii privind ajutorul de stat;

 acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau 
instrumente financiare ale Uniunii și se va evita orice fel de dublă finanțare.

Irlanda a informat Comisia că sursele de prefinanțare sau de cofinanțare națională sunt 
reprezentate de Ministerul de Finanțe din Irlanda, care prefinanțează serviciile și va cofinanța 
și programul după aprobarea contribuției din FEG. Cheltuielile vor proveni din National 
Training Fund (Fondul național pentru formare) și din subrubricile pentru cheltuieli aprobate 
de Ministerul Educației și Competențelor și de alte ministere pertinente. Contribuțiile 
financiare vor fi gestionate de către personalul desemnat de Ministerul Educației și 
Competențelor, care a fost desemnat ca autoritate de gestionare a FEG. Autoritatea de 
gestionare examinează și plătește creanțele FEG depuse de organismele intermediare în 
numele organismelor însărcinate cu cheltuielile publice. 

III. Procedura

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al 
unei sume globale de 1 501 200 EUR din rezerva FEG (40 02 43) la linia bugetară aferentă 
FEG (04 04 01). 

Aceasta este cea de a 14-a propunere de transfer pentru mobilizarea fondului transmisă 
autorității bugetare de la începutul lui 2014. 

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog, în conformitate cu articolul 15 alineatul 
(4) din Regulamentul privind FEG.

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. 


