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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 (cererea prezentată de Estonia 

– EGF/2016/003 EE/petrol și produse chimice) 

(COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0622 – C8-0389/2016), 

– 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 dintre 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 (A8-0314/2016), 

A. întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin 

suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în 

practicile comerciale internaționale sau de criza economică și financiară mondială și 

pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii; 

B. întrucât asistența financiară acordată 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, și cu respectarea AII din 

2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului 

european de ajustare la globalizare (FEG); 

C. întrucât adoptarea Regulamentului 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 stabili contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate 

ale măsurilor propuse, de a crește eficacitatea procesării cererilor privind mobilizarea 

FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin reducerea 

timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și beneficiari eligibili 

prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a 

finanța măsuri de stimulare pentru înființarea unor afaceri proprii; 

D. întrucât Estonia a depus cererea EGF/2016/003 EE/petrol și produse chimice pentru o 

contribuție financiară din partea FEG, ca urmare a disponibilizărilor care au avut loc în 

sectorul economic încadrat la NACE Rev. 2, diviziunea 19 (Fabricarea produselor de 

cocserie și a produselor obținute prin rafinarea petrolului) și diviziunea 20 (Industria 

chimică și fabricarea produselor chimice); întrucât Estonia nu este împărțită în regiuni 

de nivelul NUTS 2 și întrucât se preconizează că 800 din cei 1 550 de lucrători 

disponibilizați eligibili pentru contribuții din FEG vor participa la aceste măsuri; 

E. întrucât cererea a fost depusă în temeiul criteriilor de intervenție prevăzute la articolul 4 

alineatul (2) din Regulamentul privind FEG, care introduce o derogare de la criteriile 

prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) potrivit cărora asistența poate fi acordată 

dacă sunt disponibilizați cel puțin 500 de lucrători într-o perioadă de referință de nouă 

luni în întreprinderi care își desfășoară activitatea în același sector economic definit la 

nivelul unei diviziuni NACE Rev. 2 și care sunt situate într-o regiune sau în două 

regiuni învecinate de nivel NUTS 2 dintr-un stat membru; 

F. întrucât, în contextul fluctuațiilor recente de pe piața mondială a petrolului, al scăderii 

generale a poziției comerciale pe plan internațional a îngrășămintelor fabricate în UE (în 

beneficiul producătorilor din China) și al activității regiunilor din afara UE care 

comercializează gaz natural la prețuri scăzute, Eesti Energia AS, Nitrofert AS și Viru 

Keemia Grupp AS au închis mai multe unități de producție sau și-au redus volumul 

producției, ceea ce a avut ca rezultat rezilierea colectivă a contractelor de muncă; 

G. întrucât Estonia a decis să combine disponibilizările într-o singură cerere regională, 

deoarece disponibilizările au avut loc în același loc, în același interval de timp și au 

vizat lucrători cu profiluri profesionale foarte similare, 

1. este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul 

(2) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Estonia are dreptul, în temeiul 

acestui regulament, la o contribuție financiară de 1 131 358 EUR, ceea ce reprezintă 

60 % din costurile totale de 1 885 597 EUR pentru servicii personalizate care presupun 

acordarea de sprijin pentru studiile formale, plata costurilor de formare, rambursarea 

costurilor de formare pentru angajatori, formarea profesională adaptată la piața muncii, 

practica profesională, consiliere financiară în materie de datorii, consiliere psihologică, 

alocații de studiu pentru participarea la studiile formale, burse de studii, alocații pentru 

transport și cazare pentru cursurile de limbă estonă; 

2. salută prima cerere de asistență din partea FEG depusă de Estonia; consideră că FEG ar 

putea fi un instrument deosebit de valoros pentru a ajuta lucrătorii din țări cu economii 

mici și mai vulnerabile din Uniune; 

3. ia act de faptul că Comisia a respectat termenul de 12 săptămâni de la primirea cererii 
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complete din partea autorităților estoniene, la 6 iulie 2016, până la finalizarea evaluării 

privind îndeplinirea condițiilor pentru acordarea unei contribuții financiare, la 28 

septembrie 2016, evaluare pe care a notificat-o Parlamentului la acea dată; 

4. observă că Uniunea și-a pierdut treptat prima poziție în lume la vânzările de produse 

chimice în favoarea Chinei, a cărei cotă a crescut de la 9 % la aproape 35 % în același 

interval de timp; reamintește că producția de îngrășăminte minerale este mare 

consumatoare de energie (prețul gazului reprezintă până la 80 % din costurile totale de 

producție); observă că, din cauza scăderii prețurilor la petrol, exportul de combustibili 

minerali din Estonia a scăzut cu 25 % în primele două luni ale anului 2016, în 

comparație cu aceeași perioadă a anului precedent; constată că în Estonia există o 

concentrație mare de industrii care sunt dependente de prețurile la petrol și la gaz; 

5. subliniază că aceste disponibilizări pot avea un impact considerabil asupra economiei 

locale și regionale și asupra ocupării forței de muncă; 

6. salută decizia Estoniei de a combina două sectoare ale economiei într-o singură cerere 

de asistență la nivel regional, întrucât disponibilizările au avut loc în aceeași regiune, iar 

acest lucru va reduce sarcina administrativă și va face posibilă organizarea de măsuri 

comune pentru lucrătorii care au fost disponibilizați în ambele sectoare; 

7. salută faptul că a fost elaborată o strategie de dezvoltare regională, prezentată în Planul 

de acțiune pentru districtul Ida-Virumaa pe perioada 2015-20201, logistica și turismul 

fiind identificate ca posibile sectoare generatoare de creștere; ia act de faptul că au fost 

lansate proiecte de infrastructură pentru a stimula creșterea și a crea o bază pentru 

diversificarea structurii economiei; 

8. observă că motivele pentru care la măsuri vor participa un număr relativ scăzut dintre 

lucrătorii disponibilizați (800 din 1 550) sunt dorința de a include cei mai vulnerabili 

lucrători de pe piața muncii și declarațiile unor lucrători că nu vor participa la măsurile 

preconizate de autoritățile estoniene; ia act de faptul că proporția beneficiarilor vizați 

care nu sunt cetățeni ai Uniunii este destul de ridicată (63,3 %); 

9. constată că FEG a cofinanțat servicii personalizate pentru lucrătorii disponibilizați, 

inclusiv plata costurilor pentru studiile formale, rambursarea costurilor de formare 

pentru angajatori, formarea profesională adaptată la piața muncii, cursuri de limbă 

estonă, practică profesională și consiliere; ia act de faptul că Estonia a furnizat 

informațiile necesare privind acțiunile care sunt obligatorii pentru întreprinderea vizată 

în temeiul legislației naționale sau în temeiul contractelor colective de muncă și a 

confirmat că aceste acțiuni nu vor fi înlocuite de contribuția financiară din partea FEG; 

10. observă că Estonia declară, de asemenea, că pachetul coordonat de măsuri este 

compatibil cu trecerea la o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al 

utilizării resurselor și prezintă un mare potențial privind facilitarea acestei treceri, ceea 

ce corespunde prevederilor de la articolul 7 din Regulamentul privind FEG; 

11. salută consultările cu părțile interesate, inclusiv cu sindicatele, asociațiile patronale, 

întreprinderile și serviciile publice de ocupare a forței de muncă, care au avut loc la 

                                                 
1 https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf 

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf
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nivel național și regional cu scopul de a elabora pachetul coordonat de servicii 

personalizate; 

12. ia act de faptul că acțiunile realizate în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din 

Regulamentul privind FEG – activități pregătitoare, management, informare și 

publicitate, control și raportare – reprezintă o proporție relativ mare din costurile totale 

(7,7 %); 

13. 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; 

14. observă că măsurile de sprijinire a venitului vor reprezenta 27,25 % din pachetul total 

de măsuri personalizate, sub cota maximă de 35 % prevăzută de Regulamentul privind 

FEG; ia act, în plus, de faptul că aceste acțiuni sunt condiționate de participarea activă a 

beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare; 

15. constată că costurile de asistență tehnică reprezintă un procent destul de ridicat din 

costurile totale; consideră că acest lucru se justifică prin faptul că aceasta este prima 

cerere de asistență din partea FEG a Estoniei; 

16. ia act de faptul că Estonia 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 pentru a evita dublarea 

serviciilor finanțate de Uniune; 

17. observă că aceste măsuri au fost elaborate în conformitate cu nevoile identificate în 

strategia de dezvoltare regională în Estonia și sunt compatibile cu tranziția către o 

economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; 

18. solicită Comisiei să asigure accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG; 

19. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție; 

20. încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele 

Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 

21. 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 urma unei cereri 

din partea Estoniei – EGF/2016/003 EE/petrol și produse chimice 

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 dintre 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 activități independente a căror activitate a 

încetat ca urmare a schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale 

internaționale, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și 

financiare mondiale sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, și 

să le acorde asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii. 

(2) FEG nu trebuie să depășească o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la 

prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, 

Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului.3 

(3) La 11 mai 2016, Estonia a depus o cerere de mobilizare a FEG ca urmare a 

disponibilizărilor de la întreprinderile Eesti Energia AS, Nitrofert AS și Viru Keemia 

Grupp AS din Estonia. Cererea a fost completată cu informații suplimentare care au fost 

transmise în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 

1309/2013. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea unei contribuții 

financiare din partea FEG, astfel cum sunt prevăzute la articolul 13 din Regulamentul 

(UE) nr. 1309/2013. 

(4) În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013, 

cererea din partea Estoniei se consideră admisibilă, deoarece disponibilizările au un 

impact grav asupra ocupării forței de muncă și asupra economiei locale și regionale. 

                                                 
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 din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului 

financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884). 
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(5) Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat pentru a se acorda o contribuție financiară în 

valoare de 1 131 358 EUR, ca urmare a cererii depuse de Estonia. 

(6) Pentru 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 pentru exercițiul financiar 2016, se mobilizează din 

Fondul european de ajustare la globalizare suma de 1 131 358 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. 

Decizia se aplică de la [data adoptării sale]. 

Adoptată la […], 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 

 

  

                                                 
  Data urmează să fie introdusă de 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 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 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 privind întreprinderile Eesti Energia AS, Nitrofert AS și Viru Keemia 

Grupp AS și propunerea Comisiei  

La 28 septembrie 2016, Comisia a adoptat o propunere de decizie privind mobilizarea 

FEG în favoarea Estoniei pentru sprijinirea reintegrării pe piața forței de muncă a 

lucrătorilor disponibilizați la întreprinderile Eesti Energia AS, Nitrofert AS și Viru 

Keemia Grupp AS, care își desfășoară activitatea în sectorul NACE a doua revizuire 

diviziunea 19 (Industria chimică și fabricarea produselor chimice) în regiunea Ida-

Virumaa (nivelul NUTS 2: EE00- Eesti4). 

 

Aceasta este cea de-a noua cerere urmând să fie examinată în cadrul bugetului 2016 și cea de-

a doua care se referă la industria chimică și fabricarea produselor chimice și prima cerere care 

se referă la fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute prin rafinarea petrolului 

și vizează mobilizarea din FEG a unei sume totale de 1 131 358 EUR pentru Estonia. Cererea 

respectivă vizează 800 de lucrători disponibilizați. 

Cererea a fost transmisă Comisiei la 11 mai 2016, fiind completată cu informații suplimentare 

până la data de 25 mai 2016. Comisia a ajuns la concluzia că, în conformitate cu toate 

dispozițiile aplicabile ale Regulamentului privind FEG, cererea îndeplinește condițiile pentru 

acordarea unei contribuții financiare din partea FEG.  

Serviciile personalizate care urmează să fie oferite lucrătorilor disponibilizați constau în 10 

                                                 
1 JO L 347, 20.12.2013, p. 884. 
2 JO L 347, 20.12.2013, p. 855. 
3 JO C 373, 20.12.2013, p. 1. 
4 Republica Estonia nu este împărțită în regiuni de nivelul NUTS 2. 
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tipuri de măsuri: 

 sprijin pentru studii formale – plata costurilor aferente formării 

 rambursarea costurilor de formare pentru angajatori 

 pregătire pentru piața muncii 

 cursuri de limbă estonă  

 practică profesională 

 consiliere financiară 

 consiliere psihologică 

 alocații pentru participarea la studiile formale 

 burse de studii, alocații pentru transport și cazare pentru cursurile de limbă estonă 

 alocație de mobilitate 

Potrivit Comisiei, măsurile prezentate mai sus constituie măsuri active pe piața forței de 

muncă și se încadrează la acțiunile eligibile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul privind 

FEG. Aceste acțiuni nu înlocuiesc măsurile pasive de protecție socială. De asemenea, pachetul 

de măsuri propus este în conformitate cu nevoile identificate în strategia de dezvoltare 

regională a Estoniei pe perioada 2014-20201 și cu planul de acțiune pentru districtul Ida-

Virumaa pentru perioada 2015-20202. Estonia declară, de asemenea, că pachetul coordonat de 

măsuri este compatibil cu trecerea la o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere 

al utilizării resurselor și prezintă un mare potențial pentru facilitarea acestei treceri. 

Autoritățile estoniene au oferit 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 cea a UE privind disponibilizările 

colective au fost respectate; 

 întreprinderile care au disponibilizat angajați și care și-au continuat activitatea după 

respectivele disponibilizări și-au respectat obligațiile legale care reglementează 

disponibilizările și au luat măsuri corespunzătoare în favoarea salariaților; 

 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 de fond ale Uniunii 

privind ajutoarele de stat. 

                                                 
1 https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/eesti_regionaalarengu_strateegia_2014-2020.pdf 
2 https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf 

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/eesti_regionaalarengu_strateegia_2014-2020.pdf
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf
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III. Procedură 

În vederea mobilizării Fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer 

al unei sume globale de 1 131 358 EUR din rezerva FEG (40 02 43) la linia bugetară aferentă 

FEG (04 04 01). 

Aceasta este cea de-a noua propunere de transfer pentru mobilizarea Fondului transmisă 

autorității bugetare de la începutul lui 2016. 

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. 
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ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI 
AFACERI SOCIALE 

 
CF/jb 

D(2016)43378 

 

 

Dlui Jean Arthuis 

Președintele Comisiei pentru bugete 

ASP 09G205 

 

 

 

Subiect: Aviz privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) 

în cazul EGF/2016/003 EE/petrol și produse chimice 
 

 

 

Stimate domnule președinte, 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și grupul său de lucru pentru 

FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2016/003 EE/petrol și produse chimice 

și au adoptat următorul aviz. 

 

Comisia EMPL și grupul de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului 

pentru a da curs acestei cereri. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să 

pună totuși sub semnul întrebării transferul creditelor de plată. 

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL s-au bazat pe următoarele considerente: 

A) întrucât această cerere se întemeiază pe articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE ) nr. 

1309/2013 (Regulamentul privind FEG) și se referă la 1 550 de lucrători concediați de trei 

întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectoarele economice încadrate la diviziunile 

19 (Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute prin rafinarea petrolului) și 

20 (Industria chimică și fabricarea produselor chimice) ale NACE Rev. 2; 

B) întrucât, pentru a stabili legătura dintre concedieri și schimbările structurale majore 

intervenite în practicile comerciale internaționale ca urmare a globalizării, Estonia susține 

că este o economie mică, deschisă, foarte dependentă de exporturile de bunuri și servicii și 

care suferă de pe urma turbulențelor recente de pe piața mondială a petrolului și a slăbirii 

generale a poziției ocupate de Europa în cadrul comerțului internațional; întrucât regiunile 

din afara Europei unde prețul gazului este scăzut au un avantaj competitiv în producția de 

îngrășăminte; întrucât ponderea UE în producția mondială de substanțe chimice a scăzut, în 

timp ce ponderile Chinei, restului Asiei și SUA au crescut; 

C) întrucât 70,6% din lucrătorii vizați de măsuri sunt bărbați, iar 29,4% sunt femei; întrucât 

41,8% din lucrătorii disponibilizați au vârsta între 55 și 64 de ani, iar 47,5% au vârsta între 

30 și 54 de ani; 

D) întrucât aceasta este prima cerere de asistență din partea FEG adresată de Estonia. 
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Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei 

pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 

ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Estoniei: 

1. este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 

alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 și că, prin urmare, Estonia are dreptul, 

în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară în valoare de 1 131 358 EUR, 

reprezentând 60 % din costurile totale de 1 885 597 EUR;  

2. ia act de faptul că Comisia a respectat termenul de 12 săptămâni de la primirea cererii 

complete din partea autorităților estoniene, la 6 iulie 2016, până la finalizarea evaluării 

privind îndeplinirea condițiilor pentru acordarea unei contribuții financiare, la 28 

septembrie 2016, evaluare pe care a notificat-o Parlamentului la acea dată;  

3. scoate în evidență faptul că regiunea Ida-Virumaa se confruntă cu provocări considerabile 

din cauza amplasării și demografiei sale, deoarece este situată într-o zonă relativ 

îndepărtată, are un procent ridicat de vorbitori de limbă rusă care locuiesc în așezări urbane 

formate în jurul uneia sau a două unități de producție și are o rată a șomajului semnificativ 

mai mare decât media națională; 

4. salută decizia Estoniei de a oferi măsuri de formare menite să îi pregătească pe lucrătorii 

concediați pentru ocuparea forței de muncă în sectoare considerate de către strategia de 

dezvoltare regională ca oferind potențial de creștere (logistică, turism, producția de lemn, 

de metale și de materiale de construcții); 

5. constată că FEG a cofinanțat servicii personalizate pentru lucrătorii disponibilizați, inclusiv 

plata costurilor pentru studiile formale, rambursarea costurilor de formare pentru 

angajatori, formarea profesională adaptată la piața muncii, cursuri de limbă estonă, practică 

profesională și consiliere;  

6. salută consultările cu părțile interesate, inclusiv cu sindicatele, asociația angajatorilor, 

întreprinderile și serviciile publice de ocupare a forței de muncă, care au avut loc la nivel 

național și regional cu scopul de a elabora pachetul coordonat de servicii personalizate; 

7. observă că măsurile de sprijinire a venitului vor reprezenta 27,25% din pachetul total de 

măsuri personalizate, sub cota maximă de 35% prevăzută de Regulamentul privind FEG; 

observă, de asemenea, că aceste măsuri sunt condiționate de participarea activă a 

beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;  

8. constată că costurile de asistență tehnică reprezintă un procent destul de ridicat din costurile 

totale; consideră că acest lucru se justifică prin faptul că aceasta este prima cerere de 

asistență din partea FEG a Estoniei; 

9. salută decizia Estoniei de a regrupa două sectoare ale economiei într-o singură cerere de 

asistență la nivel regional, întrucât disponibilizările au avut loc în același loc, iar acest lucru 

va reduce sarcina administrativă și va face posibilă organizarea de acțiuni comune pentru 

lucrătorii care au fost disponibilizați în ambele sectoare; 

10. ia act de faptul că autoritățile estone dau asigurări că acțiunile propuse nu vor primi sprijin 

financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii, că va fi evitată 

orice dublă finanțare și că acestea vor fi complementare cu măsurile finanțate de fondurile 

structurale; 

11. salută asigurarea dată de Estonia că o contribuție financiară din partea FEG nu va înlocui 

acțiunile pe care întreprinderea în cauză trebuie să le ia în conformitate cu legislația 

națională sau în temeiul acordurilor colective; 

12. reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din regulament, structura pachetului 

coordonat de servicii personalizate ar trebui să anticipeze perspectivele de pe piața muncii 

și competențele necesare în viitor, iar acest pachet ar trebui să fie compatibil cu tranziția 
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spre o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și durabilă. salută 

declarația Estoniei, potrivit căreia pachetul coordonat prezintă un potențial considerabil de 

înlesnire a unei astfel de schimbări.  

 

Cu stimă, 

 

 

 

 

 

 

Thomas HÄNDEL 

 

Președintele Comisiei EMPL 
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ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ 

 

 

Dlui Jean ARTHUIS 

Președinte 

Comisia pentru bugete 

Parlamentul European 

 

 

 

Subiect: Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare 

 

 

Stimate domnule Arthuis, 

Comisia pentru dezvoltare regională a fost sesizată pentru a emite un aviz cu privire la o 

propunere a Comisiei privind o decizie de mobilizare a Fondului european de ajustare la 

globalizare (FEG). Înțeleg că se are în vedere adoptarea, la 24 octombrie 2016, în Comisia 

pentru bugete, a unui raport referitor la această propunere: 

 

- COM(2016)0622 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 1 131 358 EUR 

pentru 1 550 de lucrători concediați în Estonia în sectoarele economice încadrate la diviziunile 

19 (Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute prin rafinarea petrolului) și 20 

(Industria chimică și fabricarea produselor chimice) ale NACE Rev. 2. 

 

Normele aplicabile contribuțiilor financiare din FEG sunt prevăzute în 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. 

 

Coordonatorii comisiei au evaluat această propunere și m-au însărcinat să vă comunic faptul că 

majoritatea membrilor acestei comisii nu formulează obiecțiuni față de mobilizarea Fondului 

european de ajustare la globalizare pentru a aloca suma menționată mai sus propusă de Comisie.  

 

 

Cu deosebită considerație, 

 

 

 

 

 

Iskra MIHAYLOVA 
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