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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 (cerere din partea Belgiei - EGF/2015/003 BE/Ford Genk)
(COM(2015)0336 – C8-xxxx/2015 – 2015/XXXX(BUD))

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2015)0336 – C8-xxxx/2015),

– 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 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 de trilog 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 (A8-0000/2015),

A. întrucât Uniunea a instituit instrumente bugetare și legislative pentru a acorda asistență 
suplimentară lucrătorilor afectați de consecințele modificărilor structurale majore 
intervenite în practicile comerciale mondiale sau de criza economică și financiară globală 
și pentru a le acorda ajutor în reintegrarea pe piața muncii;

B. întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați 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 Fondului 
european de ajustare la globalizare (FEG);

C. întrucât adoptarea noului Regulament privind FEG reflectă acordul la care au ajuns 

                                               
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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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 la Comisie și în 
cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și 
aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea 
persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente 
pentru înființarea unor afaceri proprii;

D. întrucât Belgia a depus cererea EGF/2015/003 BE/Ford Genk pentru a obține o contribuție 
financiară din partea FEG ca urmare a disponibilizării a 5 111 de lucrători din cadrul 
întreprinderii Ford din Genk, care își desfășura activitatea în sectorul economic clasificat 
în cadrul NACE a doua revizuire, diviziunea 29 („Fabricarea autovehiculelor, remorcilor 
și semiremorcilor”)1, și din cadrul a 11 furnizori sau producători din aval, numărul estimat 
de lucrători vizați de aceste măsuri fiind de 4 500;

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

1. este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Belgia are dreptul la o 
contribuție financiară de 6 268 564 milioane EUR în temeiul acestui regulament;

2. constată că autoritățile belgiene au depus cererea privind o contribuție financiară din 
partea FEG la data de 24 martie 2015, evaluarea acesteia de către Comisie fiind finalizată 
la 14 iulie 2015 și notificată Parlamentului la data de 1 septembrie 2015; salută faptul că 
procesul de evaluare s-a desfășurat rapid, în mai puțin de cinci luni;

3. constată că producția de automobile a scăzut cu 14,6% în UE-27 între 2007-2012 și că, în 
aceeași perioadă, China și-a dublat cota de piață în producția de automobile; consideră că 
există o legătură directă cu modificările structurale majore ale comerțului mondial ca 
urmare a globalizării;

4. reamintește că un prim val de disponibilizări în 2013 la Ford Genk a determinat 
introducerea unei prime cereri FEG, actualmente pusă în aplicare2 și că această a doua 
cerere face referire la disponibilizările de la uzina Ford din Genk ce au avut loc în 2014 
până la închiderea sa completă în decembrie 2014;

5. reamintește că Ford Genk a reprezentat cel mai important angajator din provincia 

Limburg; constată că disponibilizările au cauzat daune considerabile pentru economia 

provinciei Limburg cu o pierdere totală de peste 8 000 de locuri de muncă (inclusiv 

pierderi indirecte de locuri de muncă), o creștere a ratei șomajului cu 1,8-2 puncte 

procentuale (cu o creștere de până la 29,4 % a ratei șomajului din regiune, de la 6,8 % la 

8,8 %), o reducere a PIB-ului cuprinsă între 2,6 și 2,9 % și o posibilă scădere a 

                                               
1  Regulamentul (CE) nr. 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).
2 COM(2014) 532 final
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productivității muncii cu 10,9 %, din cauza importanței deosebite a industriei 

automobilelor pentru productivitatea muncii în regiune;

6. constată că, până în prezent, sectorul diviziunii 29 („Fabricarea autovehiculelor, 
remorcilor și semiremorcilor”) a NACE a doua revizuire a făcut obiectul a 22 de cereri 
FEG, 11 dintre acestea bazându-se pe aspecte comerciale legate de globalizare și 10 pe 
criza economică și financiară mondială.

7. salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile belgiene au decis 
să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 1 ianuarie 
2015, cu mult înainte de decizia și chiar de cererea de acordare a unui sprijin din partea 
FEG pentru pachetul coordonat propus; 

8. constată că Belgia are în vedere trei tipuri de măsuri pentru lucrătorii disponibilizați vizați 
de prezenta cerere: (i) asistență individuală pentru căutarea unui loc de muncă, 
gestionarea cazului și servicii generale de informare; (ii) formare și reconversie 
profesională și (iii) alocații și stimulente;

9. constată că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu 
beneficiarii vizați, cu reprezentanții acestora, cu partenerii sociali, cu organismelor publice 
de ocupare a forței de muncă de la nivel local, regional și național, cu instituțiile de 
formare profesională, precum și cu întreprinderea;

10. reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor 
lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a 
competențelor acumulate de aceștia 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 reale ale mediului de afaceri;

11. 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 belgiene 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;

12. salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului de a 
accelera eliberarea subvențiilor; atrage atenția asupra timpului limitat prevăzut de noul 
calendar și a posibilului impact asupra eficacității administrării dosarelor;

13. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

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

15. 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 (cerere din partea 
Belgiei - EGF/2015/003 BE/Ford Genk)

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 Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna 
gestiune financiară2, în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) urmărește să ofere sprijin 
lucrătorilor disponibilizați și persoanelor care desfășoară o activitate independentă a 
căror activitate a încetat ca urmare a modificărilor structurale majore intervenite în 
practicile comerciale mondiale generate de globalizare ca urmare a continuării crizei 
economice și financiare mondiale sau ca urmare a unei noi crize economice și 
financiare mondiale, precum și să le ofere asistență în vederea reintegrării pe piața 
muncii.

(2) FEG nu trebuie să depășească 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 Consiliului3.

(3) La 24 martie 2015, Belgia a depus cererea EGF/2015/003 BE/Ford Genk pentru a 
obține o contribuție financiară din FEG în urma disponibilizărilor și a încetării 
activităților (denumite în continuare „disponibilizări”) care au avut loc la uzina Ford 
din Genk și la 11 furnizori și producători din aval. Cererea a fost completată cu 
informații suplimentare, în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Cererea respectivă îndeplinește cerințele pentru 
stabilirea unei contribuții financiare din FEG, în conformitate cu articolul 13 din 
respectivul regulament.

                                               
1 JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
2 JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
3 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).
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(4) Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat pentru a se furniza o contribuție financiară în 
valoare de 6 268 564 EUR ca urmare a cererii depuse de Belgia.

(5) În scopul de a reduce la minimum timpul necesar pentru mobilizarea FEG, prezenta 
decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, se 
mobilizează din Fondul european de ajustare la globalizare suma de 6 268 564 EUR în credite 
de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se 
aplică de la [data adoptării].

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
Președintele Președintele

                                               
 Data se introduce de către Parlament înainte de publicarea în JO.
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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 majore intervenite în structura comerțului mondial. 

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 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1309/20132, fondul nu poate depăși o valoare maximă anuală 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 Ford Genk și propunerea Comisiei 

La 14 iulie 2015, Comisia a adoptat o propunere de decizie de mobilizare a FEG în favoarea 
Belgiei pentru sprijinirea reintegrării pe piața muncii a lucrătorilor disponibilizați în cadrul 
uzinei Ford din Genk, care își desfășura activitatea în sectorul economic clasificat în cadrul 
diviziunii 29 („Fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor”) a NACE a doua 
revizuire și în cadrul a 11 furnizori și producători din aval.

Aceasta este cea de-a paisprezecea cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului 
2015 și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 6 268 564 EUR pentru Belgia.
Cererea se referă la 4 500 dintre cei 5 111 lucrători disponibilizați de uzina Ford din Genk și 
de către 11 furnizori și producători din aval. Cererea a fost transmisă Comisiei la 24 martie 
2015 și însoțită de informații suplimentare actualizate până la data de 19 mai 2015. Comisia a 
conchis, în conformitate cu toate dispozițiile aplicabile ale Regulamentului privind FEG, că 
sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din FEG. 

Potrivit autorităților belgiene, evenimentul care stă la baza acestor disponibilizări de la Ford 
Genk este închiderea permanentă a uzinei Ford din Genk. Autoritățile stabilesc o legătură 
între disponibilizări și schimbările structurale majore intervenite în structura comerțului 
mondial ca urmare a globalizării, susținând că industria europeană de automobile a pierdut o 
cotă de piață importantă în ultimii zece ani.

Serviciile personalizate care urmează să fie puse la dispoziția lucrătorilor disponibilizați 
constau în trei tipuri de măsuri: (i) asistență individuală pentru căutarea unui loc de muncă, 
gestionarea cazului și servicii generale de informare; (ii) formare și reconversie profesională 
și (iii) alocații și stimulente.

                                               
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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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 se substituie măsurilor pasive de protecție socială. 

Autoritățile belgiene au oferit toate garanțiile necesare cu privire la următoarele: 

– principiile vizând egalitatea de tratament și nediscriminarea vor fi respectate în 
ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare,

– cerințele stipulate în legislația națională și în cea a UE privind concedierile 
colective au fost respectate,

– 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,

– acțiunile propuse vor fi complementare cu acțiunile finanțate din fondurile 
structurale,

– contribuția financiară din FEG va respecta normele procedurale și materiale ale 
Uniunii privind ajutoarele de stat.

Belgia a notificat Comisia că sursele pentru prefinanțare sau cofinanțare națională 
sunt Serviciul flamand pentru ocuparea forței de muncă și formare profesională 
(VDAB), Oficiul național pentru ocuparea forței de muncă (RVA), guvernul 
provinciei Limburg, orașul Genk, Fondul pentru ocuparea forței de muncă și 
formare profesională în sectorul prelucrării metalelor din Limburg (FTML) și 
Institutul din Limburg de formare a lucrătorilor din sectorul prelucrării metalelor 
(LIMOB) și centrele de formare profesională Syntra și Ford.

III. Procedură

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al 
unei sume globale de 6 268 564 EUR din rezerva FEG (40 02 43) la linia bugetară a FEG (04 
04 01). 

Aceasta este cea de a 14-a propunere de transfer pentru mobilizarea fondului transmisă 
autorității bugetare de la începutul lui 2015. 

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. 


