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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 urma unei cereri din partea 
Germaniei – EGF/2020/003 DE/Germany GMH Guss
(COM(2021)0207 – C9-0156/2021 – 2021/0107(BUD))

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2021)0207 – C9-0156/2021),

– 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. 2020/2093 al Consiliului din 17 
decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-20272, 
în special articolul 8,

– având în vedere Acordul interinstituțional din 16 decembrie 2020 între Parlamentul 
European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind disciplina 
bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind 
noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs către introducerea de noi resurse 
proprii3, (AII din 16 decembrie 2020), în special punctul 9, 

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

– având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare regională,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0000/2021),

A. întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin 
suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor 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; 
întrucât această asistență se traduce printr-un sprijin financiar acordat lucrătorilor și 
societăților pentru care au lucrat;

B. întrucât Germania a depus cererea EGF/2020/003 DE/GMH Guss pentru o contribuție 
financiară din Fondul european de ajustare la globalizare (FEG), în urma 
disponibilizării a 585 de lucrători4 de la patru filiale ale întreprinderii Guss GmbH, care 
funcționează în sectorul economic încadrat la diviziunea 24 a NACE Rev. 2 

1 JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
2 JO L 433I, 22.12.2020, p. 11.
3 JO L 433I, 22.12.2020, p. 28.
4 În sensul articolului 3 din Regulamentul privind FEG.
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(Prelucrarea metalelor de bază), în regiunile de nivel NUTS 2 Düsseldorf (DEA1)5 și 
Arnsberg (DEA5)6, în cursul unei perioade de referință pentru cerere cuprinsă între 31 
iulie 2020 și 30 noiembrie 2020;

C. întrucât cererea se referă la 585 de lucrători disponibilizați de patru filiale ale 
întreprinderii GMH Guss GmbH din Germania;

D. întrucât cererea are la bază criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul privind FEG, potrivit cărora asistența poate fi acordată dacă 
sunt disponibilizați cel puțin 500 de lucrători într-o perioadă de referință de patru luni în 
cadrul unei întreprinderi dintr-un stat membru;

E. întrucât industria metalurgică din Germania se confruntă cu probleme grave, cum ar fi 
schimbările în comerțul internațional cu bunuri și servicii și supraproducția din China, 
în special în sectorul autovehiculelor și al utilajelor, precum și cu relocarea activităților 
în țări terțe, inclusiv în țări candidate la UE, unde se aplică standarde de mediu mai 
puțin stricte7, iar sectoarele industriale sunt puternic subvenționate;

F. întrucât problemele întâmpinate de GMH Guss au început atunci când principalul client 
al filialei Walter Hundhausen GmbH, care reprezenta 60 % din producția filialei, a decis 
să transfere în Turcia părți din lanțul său de aprovizionare;

G. întrucât concurentul taiwanez MEITA a deschis două turnătorii în Obrenovac, Serbia, 
care produc metal turnat în principal pentru industria europeană a autovehiculelor și, 
datorită subvențiilor și costurilor mai scăzute ale forței de muncă, MEITA a fost în 
măsură să ofere prețuri mult mai mici decât concurentul său german GMH Guss;

H. întrucât producția totală de metal turnat în Germania a scăzut cu 8,9 % între 2018 și 
20198 ca urmare a acestor dificultăți legate de globalizare, afectând în special Renania 
de Nord-Westfalia, unde este produsă 25 % din cantitatea de metal turnat din Germania,

1. este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul 
(1) litera (a) din Regulamentul privind FEG și că Germania are dreptul, în temeiul 
acestui regulament, la o contribuție financiară în valoare de 1 081 706 EUR, ceea ce 
reprezintă 60 % din costurile totale de 1 802 845 EUR, incluzând cheltuielile pentru 
servicii personalizate de 1 730 731 EUR și cheltuielile pentru activitățile de pregătire, 
gestionare, informare și publicitate, control și raportare în valoare de 72 114 EUR;

2. remarcă faptul că autoritățile germane au depus cererea la 15 decembrie 2020 și că, pe 
baza informațiilor suplimentare furnizate de Germania, Comisia și-a finalizat evaluarea 

5 Filialele Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss GmbH și Friedrich Wilhems-Hütte GmbH, ambele situate în 
Mülheim an der Ruhr.
6 Filiala Dieckerhoff Guss GmbH din Gevelsberg și filiala Walter Hundhausen GmbH (precum și sediul 
principal al GMH Guss GmbH) din Schwerte.
7 Deutsche Bank Research, studiul intitulat „Automobilindustrie – Produktion in China überflügelt heimische 
Fertigung” (2020); Eurofound (2016): Raportul ERM din 2016: Globalisation slowdown? Recent evidence of 
offshoring and reshoring in Europe (Încetinirea globalizării? Date recente privind transferul producției în 
Europa); Eurofound (2020): Raportul ERM din 2020: Restructuring across borders (Restructurarea 
transfrontalieră). Măsurată în tonaj brut compensat (cgt).
8 Stephen, Sophie (2020): „Deutsche Gussproduktion 2019 und Ausblick 2020”, în: GIESSEREI, 04/2020.
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la 27 aprilie 2021, aducând la cunoștința Parlamentului această evaluare la aceeași dată; 

3. observă că au fost îndeplinite toate cerințele procedurale;

4. observă că cererea se referă la un număr total de 585 de lucrători concediați în sectorul 
industrial german; regretă faptul că Germania preconizează că doar 476 din totalul 
beneficiarilor eligibili, dintre care 455 sunt bărbați și 21 femei, majoritatea cu vârste 
cuprinse între 30 și 54 de ani, vor participa la măsuri (beneficiari vizați);

5. subliniază că disponibilizările respective vor avea, potrivit estimărilor, un impact 
considerabil asupra economiei locale, deoarece au survenit într-o perioadă în care 
nivelul șomajului este ridicat în regiunea Ruhr (10,7 % în septembrie 2020), din cauza 
provocărilor structurale apărute începând cu anii 1960 și a consecințelor pandemiei de 
COVID-19;

6. subliniază că majoritatea lucrătorilor disponibilizați se află în a doua jumătate a carierei 
lor profesionale, au un nivel scăzut de calificare și adesea cunoștințe insuficiente de 
limba germană; subliniază totodată că, astfel cum se menționează în cererea de 
finanțare, mulți dintre beneficiari sunt bărbați proveniți din familii de migranți și că 
reintegrarea lor reușită pe piața forței de muncă ar putea fi facilitată de alți membri ai 
familiilor lor, care cunosc adesea mult mai bine limba germană decât respectivii foști 
angajați;

7. subliniază și salută organizarea de grupuri colegiale, ținând seama de situația personală 
a foștilor angajați afectați; subliniază necesitatea ca foștii angajați, fără discriminare și 
indiferent de naționalitate, să fie integrați și sprijiniți prin măsurile incluse în această 
mobilizare a FEG;

8. consideră că Uniunii îi revine responsabilitatea socială de a oferi acestor lucrători, care 
au fost disponibilizați, calificările necesare pentru a sprijini transformarea ecologică și 
justă a industriei Uniunii în conformitate cu Pactul verde european, deoarece lucrătorii 
vizați au lucrat într-un sector cu emisii ridicate de dioxid de carbon; salută, prin urmare, 
serviciile personalizate oferite de FEG lucrătorilor, care includ măsuri de perfecționare 
și cursuri de limba germană, ateliere, orientare profesională, consiliere profesională, 
precum și alocații pentru formare profesională și servicii de consiliere pentru înființarea 
de noi întreprinderi, obiectivul urmărit prin aceste măsuri fiind ca sectorul în cauză și 
piața forței de muncă în ansamblu să devină mai sustenabile și mai reziliente în viitor;

9. observă că Germania a început furnizarea serviciilor personalizate către beneficiarii 
vizați la 1 august 2020, astfel încât perioada de eligibilitate pentru o contribuție 
financiară din partea FEG se întinde între 1 august 2020 și 15 decembrie 2022;

10. constată că Germania a început să facă cheltuieli administrative pentru execuția FEG de 
la 1 noiembrie 2020 și că, prin urmare, cheltuielile pentru activitățile de pregătire, 
gestionare, informare și publicitate, control și raportare vor fi eligibile pentru o 
contribuție financiară din partea FEG între 1 noiembrie 2020 și 15 iunie 2023;

11. salută faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat de Germania 
în consultare cu partenerii sociali și că a fost înființat un comitet de monitorizare format 
din reprezentanți ai Ministerului Muncii și Afacerilor Sociale, ai serviciilor publice de 
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ocupare a forței de muncă, ai societății de transfer, ai partenerilor sociali, reprezentanți 
ai sindicatului IG Metall, lichidatori ai întreprinderii care a efectuat disponibilizările și 
ai filialelor acesteia, precum și reprezentanți ai comitetelor de întreprindere, pentru a 
planifica intervenția cofinanțată de FEG; subliniază că partenerii sociali ai 
întreprinderilor în cauză inițiaseră deja o cooperare, în anii anteriori și cu câteva luni 
înainte de mobilizarea FEG, pentru a îmbunătăți situația și condițiile economice dificile, 
demers care a inclus, de asemenea, concesii salariale semnificative acordate de 
lucrători;

12. ia act de faptul că autoritățile germane au confirmat că acțiunile eligibile completează, 
însă nu înlocuiesc măsurile oferite de Fondul social european (FSE) prin intermediul 
programului operațional sprijinit de FSE pentru Renania de Nord-Westfalia; 

13. reamintește că asistența financiară din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile 
care intră în responsabilitatea societăților în temeiul dreptului național sau al unor 
acorduri colective;

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 urma unei cereri 
din partea Germaniei – EGF/2020/003 DE/GMH Guss

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 16 decembrie 2020 între Parlamentul European, 
Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind disciplina bugetară, cooperarea în 
chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv 
o foaie de parcurs către introducerea de noi resurse proprii2, în special punctul 9,

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 în urma unor schimbări 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, și să le acorde 
asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2) FEG nu trebuie să depășească o sumă anuală maximă de 186 de milioane EUR (la 
prețurile din 2018), astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului3.

(3) La 15 decembrie 2020, Germania a depus o cerere de mobilizare a FEG în legătură cu 
disponibilizările decise de GMH Guss GmbH în Germania. Cererea a fost completată 
cu informații suplimentare furnizate în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Cererea îndeplinește condițiile pentru stabilirea 
sumei contribuției financiare din partea FEG, prevăzute la articolul 13 din Regulamentul 
(UE) nr. 1309/2013.

(4) Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat pentru a oferi o contribuție financiară în valoare 
de 1 081 706 EUR ca răspuns la cererea depusă de Germania.

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

1 JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
2 JO L 433I, 22.12.2020, p. 28.
3 Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 2021-2027 (JO L 433I, 22.12.2020, p. 11).
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2021, se mobilizează Fondul 
european de ajustare la globalizare pentru a se furniza cuantumul de 1 081 706 EUR, sub 
formă de 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 urmează a fi introdusă 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 structurale majore intervenite în practicile comerciale 
internaționale. 

Conform dispozițiilor de la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 
al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-20274 și de la 
articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1309/20135, fondul nu poate depăși o valoare maximă 
anuală de 186 de milioane EUR (la prețurile din 2018). 

În ceea ce privește procedura, în conformitate cu punctul 9 din Acordul interinstituțional din 16 
decembrie 2020 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, 
cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse 
proprii, inclusiv o foaie de parcurs către introducerea de noi resurse proprii6, pentru activarea 
fondului, Comisia prezintă autorității bugetare, în cazul unei evaluări pozitive a unei cereri, o 
propunere de mobilizare a fondului și, în același timp, o cerere aferentă de transfer.

II. Cererea prezentată de Germania și propunerea Comisiei 

La 15 decembrie 2020, Germania a depus cererea EGF/2020/003 DE/GMH Guss pentru o 
contribuție financiară din partea FEG, ca urmare a disponibilizării a 585 de lucrători7 de la patru 
filiale ale societății GMH Guss GmbH, situate în regiunile de nivel NUTS 2 Düsseldorf 
(DEA1)8 și Arnsberg (DEA5)9.

După evaluarea acestei cereri, Comisia a concluzionat, în conformitate cu toate dispozițiile 
aplicabile din Regulamentul privind FEG, că sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei 
contribuții financiare din partea FEG. 

La 27 aprilie 2021, Comisia a adoptat o propunere de decizie de mobilizare a FEG în favoarea 
Germaniei pentru sprijinirea reintegrării pe piața muncii a 476 de beneficiari vizați, adică 
lucrători disponibilizați din sectorul economic încadrat în diviziunea 4 a NACE Rev. 2 
(Prelucrarea metalelor de bază).

Comisia a apreciat că cererea este admisibilă în temeiul criteriilor de intervenție de la articolul 4 
alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, care prevăd concedierea într-o perioadă 
de referință de patru luni a cel puțin 500 de lucrători dintr-o întreprindere dintr-un stat membru, 
inclusiv lucrători concediați de furnizori și producători din aval și/sau persoane care desfășoară 
o activitate independentă și care și-au încetat activitatea.

4 JO L 433I, 22.12.2020, p. 15.
5 JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
6 JO L 433I, 22.12.2020, p. 28.
7 În sensul articolului 3 din Regulamentul privind FEG.
8 filialele Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss GmbH și Friedrich Wilhems-Hütte GmbH, ambele situate 
în Mülheim an der Ruhr.
9 filiala Dieckerhoff Guss GmbH din Gevelsberg și filiala Walter Hundhausen GmbH (precum și sediul 
principal al GMH Guss GmbH) din Schwerte.
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Aceasta este a patra cerere din 2020 și cea de-a treia care urmează să fie examinată în cadrul 
bugetului pe 2021, inclusiv al noului CFM [Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al 
Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 
2021-2027]10 și al AII din 16 decembrie 2020. Bugetul pe 2021 dispune de linii bugetare de 
rezervă pentru plățile FEG (înainte de 2021), care vor fi folosite pentru plățile mobilizate în 
temeiul Regulamentului privind FEG 2014-2020. Următorul regulament privind FEG, pentru 
perioada 2021-2027, (2018/0202(COD)) a fost adoptat de către Parlamentul European în plen 
la 28 aprilie 2021, însă el nu va avea niciun impact asupra acestei proceduri și nici asupra 
următoarelor proceduri pentru mobilizări din cadrul vechiului program pentru perioada 2014-
2020.

Numărul total de 585 de lucrători disponibilizați a fost calculat de la data la care, în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (1) din Directiva 98/59/CE a Consiliului11, angajatorul a notificat în scris 
autorității publice competente disponibilizările colective preconizate. Germania a confirmat că 
aceste 585 de concedieri au fost efectiv efectuate.

Cererea privește un număr de 476 de lucrători vizați concediați și se referă la mobilizarea unei 
sume totale de  EUR1 081 706 din FEG pentru Germania, reprezentând 60 % din costurile 
totale ale acțiunilor propuse.

Pentru a stabili legătura dintre disponibilizări și schimbările structurale majore apărute în 
tiparele comerțului mondial ca urmare a globalizării, Germania își întemeiază cererea pe 
argumentul că industria metalurgică din Germania se confruntă cu probleme grave, cum ar fi 
schimbările în comerțul internațional cu bunuri și servicii, precum și relocarea activităților în 
țări din afara UE.

În Germania, principalii clienți ai turnătoriilor sunt industria autovehiculelor (60 %) și industria 
utilajelor (26 %)12. Întrucât turnătoriile sunt foarte specializate și furnizează produse 
personalizate clienților lor, activitățile turnătoriilor depind în mare măsură de cererea câtorva 
clienți principali. În ceea ce privește industria autovehiculelor, din cauza cererii în creștere din 
regiune, Asia domină în prezent de departe producția mondială de autovehicule, cu o cotă de 
piață la nivel mondial de 54 % din producția mondială de autovehicule în 2019. În cifre totale, 
în 2019, producția de autovehicule din Germania a ajuns la cel mai scăzut nivel din 1996 până 
în prezent13. În ceea ce privește producătorii de camioane grele, producția de camioane grele cu 
o greutate de peste 3,5 tone aproape s-a înjumătățit în Germania, de la 256 131 de vehicule în 
2008 la 133 997 în 2019. În plus, pe piața europeană, în ansamblul industriei autovehiculelor, 
a apărut o tendință de a transfera producția sau părți ale lanțului de aprovizionare către Europa 
de Est, inclusiv către țări terțe. Standardele de mediu mai scăzute, în special în țările din afara 
UE, reprezintă un alt motiv pentru transferul producției de articole din metal turnat14. În ceea 

10 JO L 433I, 22.12.2020, p. 11.
11 Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire 
la concedierile colective (JO L 225, 12.8.1998, p. 16).
12 Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie (BDGUss): Die Gießerei-Industrie. Eine starke Branche in 
Zahlen (2019).
13https://www.vda.de/de/services/zahlen-und-daten/jahreszahlen/automobilproduktion sowie https://www.quest-
trendmagazin.de/automobilindustrie/internationalisierung/weltregion-automobilproduktion.html
14 Deutsche Bank Research, studiul intitulat „Automobilindustrie – Produktion in China überflügelt heimische 
Fertigung” (2020); Eurofound (2016): Raportul ERM din 2016: Globalisation slowdown? Recent evidence of 
offshoring and reshoring in Europe (Încetinirea globalizării? Date recente privind transferul producției în 
Europa); Eurofound (2020): Raportul ERM din 2020: Restructuring across borders (Restructurarea 
transfrontalieră).
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ce privește sectorul construcțiilor navale, media anuală a construcțiilor navale din Europa s-a 
înjumătățit în perioada 2011-2019 în comparație cu perioada 2002-201015. Aceste dificultăți 
legate de globalizare au exercitat presiuni puternice asupra sectorului turnătoriilor, ceea ce a 
dus la o scădere cu 8,9 % a producției totale de metal turnat în Germania între 2018 și 201916.

Cele opt tipuri de măsuri de care vor beneficia lucrătorii disponibilizați și pentru care se solicită 
cofinanțare din FEG constau în: 

a. Măsuri de perfecționare: Acestea sunt oferite în urma interviurilor de stabilire a 
profilului și de orientare profesională. Cursurile pot fi oferite individual sau în 
grupuri. Având în vedere numărul mare de participanți care provin din familii 
de migranți, participanților cu un nivel scăzut de cunoaștere a limbii germane li 
se vor oferi cursuri de limba germană.

b. Ateliere/grupuri colegiale: Este vorba despre întâlniri de grup asistate de un 
facilitator, care vor permite participanților să facă schimb de idei și să reflecteze 
asupra experiențelor pe care le-au avut. Unele grupuri colegiale se vor concentra 
pe un aspect comun care privește participanții, cum ar fi faptul că aceștia provin 
din familii de migranți sau că au o vârstă mai înaintată.

c. Servicii de consiliere pentru înființarea de noi întreprinderi: Această categorie 
va cuprinde un pachet de servicii de consiliere pentru cei interesați să își înceapă 
propriile afaceri. Aceste servicii vor include măsuri de îndrumare personalizate, 
precum și participarea la sesiuni de îndrumare în grup.

d. Asistență pentru căutarea unui loc de muncă: Profesioniștii care se ocupă de 
prospectarea locurilor de muncă vor ajuta la identificarea eventualelor locuri de 
muncă vacante încă nepublicate, care ar putea corespunde lucrătorilor eligibili.

e. Îndrumare și orientare profesională: Pe baza interviurilor inițiale de stabilire a 
profilului, consilierii în orientare nu numai că vor informa cu privire la evoluțiile 
de pe piața forței de muncă și la posibilele parcursuri profesionale, ci vor oferi 
solicitanților, de asemenea, ajutor și sprijin motivațional și inspirațional. 
Lucrătorii sunt încurajați să își perfecționeze competențele sau să dobândească 
noi competențe și să participe la măsuri de educație și de formare care vizează 
găsirea unui nou loc de muncă, eventual într-un alt sector.

f. Consiliere profesională internațională: Persoanele aflate în căutarea unui loc de 
muncă care doresc să accepte un post într-un alt stat membru al UE vor fi asistate 
de consilieri speciali care le vor ajuta la căutarea unui loc de muncă, le vor 
informa cu privire la condițiile de muncă din statul membru respectiv și le vor 
ajuta la traducerea și recunoașterea calificărilor. 

g. Mentorat post-angajare: Lucrătorii pot beneficia de servicii de consiliere 
suplimentare după angajare, astfel încât să li se faciliteze tranziția către noul loc 
de muncă și să se reducă la minimum riscul pierderii locului de muncă.

h. Alocația pentru formare profesională: Plata acestei alocații începe de la data la 
care lucrătorul beneficiază de serviciile societății de transfer și se încheie de 
îndată ce o persoană părăsește societatea de transfer. Participarea la măsuri 
active pe piața muncii este o condiție prealabilă pentru primirea unei alocații.

Având în vedere că o mare parte dintre beneficiari au un nivel scăzut de calificare și adesea 
cunoștințe insuficiente de limba germană, acordarea de sprijin financiar pentru participarea 

15 Măsurată în tonaj brut compensat (cgt).
16 Stephen, Sophie (2020): „Deutsche Gussproduktion 2019 und Ausblick 2020”, în: GIESSEREI, 04/2020.
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acestora la cursuri de limba germană este considerată importantă pentru activitatea lor 
profesională viitoare. 

Potrivit Comisiei, măsurile prezentate mai sus constituie măsuri active pe piața forței de muncă, 
se încadrează la acțiunile eligibile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul privind FEG și nu 
înlocuiesc măsurile pasive de protecție socială.

Germania a furnizat informațiile necesare privind acțiunile obligatorii pentru întreprinderile 
vizate în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă. Ea a confirmat că 
o contribuție financiară din partea FEG nu va înlocui astfel de acțiuni.

Procedura

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al 
unei sume globale de 1 081 706 EUR din rezerva FEG (30 04 02) la linia bugetară aferentă 
FEG (înainte de 2021) (16 02 99 01). 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 constructiv și a contribui la evaluarea 
cererilor de asistență din partea fondului.
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SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI 
SOCIALE

Dlui Johan Van Overtveldt
Președinte
Comisia pentru bugete
BRUXELLES

Subiect: Aviz referitor la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – 
EGF/2020/003 DE/GMH Guss - Germania (2021/0107(BUD))

Stimate domnule Președinte,

În cadrul procedurii menționate în subiect, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 
sociale a fost solicitată să transmită un aviz comisiei dumneavoastră. În cursul reuniunii din 
18 mai 2021, comisia a hotărât ca acest aviz să fie transmis sub formă de scrisoare.

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale a examinat chestiunea în cauză în 
cursul reuniunii sale din 27 mai 2021. În cadrul acestei reuniuni, ea a decis să recomande 
Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată.

Cu deosebită considerație,

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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SUGESTII

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL se bazează pe următoarele considerente:

A. întrucât, la 15 decembrie 2020, Germania a înaintat cererea EGF/2020/003 DE/GMH 
Guss pentru o contribuție financiară din FEG, ca urmare a disponibilizărilor din cadrul 
întreprinderii GMH Guss GmbH din Germania; întrucât cererea a fost depusă în termen 
de 12 săptămâni de la data la care au fost îndeplinite criteriile de intervenție stabilite la 
articolul 4 din Regulamentul FEG;

B. întrucât Germania a depus cererea în temeiul criteriilor de intervenție stabilite la 
articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul FEG, care prevăd disponibilizarea a 
cel puțin 500 de lucrători ai unei întreprinderi dintr-un stat membru într-o perioadă de 
referință de patru luni;

C. întrucât cererea se referă la 585 de lucrători disponibilizați de patru filiale ale 
întreprinderii GMH Guss GmbH din Germania, în urma procedurilor de insolvență; 
întrucât această întreprindere funcționează în sectorul economic încadrat la diviziunea 
24 a NACE Rev. 2 (Prelucrarea metalelor de bază); întrucât aceste unități sunt situate în 
zona Ruhr, regiunea industrială tradițională din Renania de Nord-Westfalia; 

D. întrucât cererea privește un număr de 476 de lucrători vizați concediați și se referă la 
mobilizarea unei sume totale de 1 081 706 EUR din FEG pentru Germania, 
reprezentând 60 % din costurile totale ale acțiunilor propuse;

E. întrucât industria metalurgică din Germania se confruntă cu probleme grave, cum ar fi 
schimbările în comerțul internațional cu bunuri și servicii, de exemplu în sectorul 
autovehiculelor, de care sectorul depinde în mare măsură, precum și cu relocarea 
activităților în țări terțe, inclusiv în țări candidate la UE, unde se aplică uneori standarde 
de mediu mai puțin stricte, iar sectoarele industriale sunt puternic subvenționate; 
întrucât, pentru prima dată în istorie, producătorii germani de autovehicule produceau 
mai multe autovehicule în China decât în Germania;

F. întrucât producția totală de metal turnat în Germania a scăzut cu 8,9 % între 2018 și 
2019 ca urmare a acestor dificultăți legate de globalizare, afectând în special Renania de 
Nord-Westfalia, unde este produsă 25 % din cantitatea de metal turnat din Germania.

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei 
pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

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, Germania are 
dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară în valoare de 
1 081 706 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale de 1 802 845 EUR;

2. observă că au fost îndeplinite toate cerințele procedurale; 

3. constată că mulți dintre lucrătorii disponibilizați sunt bărbați în a doua jumătate a 
carierei lor profesionale, au un nivel scăzut de calificare și adesea cunoștințe 
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insuficiente de limba germană, deoarece un număr mare de beneficiari provin dintr-un 
context de migrație; subliniază că profilul acestor lucrători și nevoile lor specifice 
trebuie să fie abordate prin pachetul personalizat de servicii furnizate în cadrul FEG și 
salută, în acest sens, includerea măsurilor de perfecționare, a atelierelor de grupuri pe 
perechi și a mentoratului ulterior;

4. subliniază că se preconizează că disponibilizările respective vor avea un impact 
considerabil asupra regiunii Ruhr, regiunea industrială tradițională din Renania de 
Nord-Westfalia, din cauza provocărilor structurale înregistrate începând cu anii 1960 și 
care au fost exacerbate de actuala pandemie de COVID-19;

5. reamintește că asistența financiară din partea FEG și a altor fonduri ale Uniunii nu 
trebuie să înlocuiască acțiunile care intră în responsabilitatea angajatorilor, în temeiul 
dreptului național sau al acordurilor colective.
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SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Johan VAN OVERTVELDT
Președintele Comisiei pentru bugete
WIE 05U012

Subiect: Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei 
cereri din partea Germaniei – EGF/2020/003 DE/GMBH

Stimate domnule Președinte,

Comisia Europeană a transmis Parlamentului European propunerea sa de decizie a 
Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la 
globalizare în urma unei cereri din partea Germaniei (COM(2021)0207), drept consecință a 
disponibilizărilor survenite în cadrul întreprinderii GMH Guss GmbH din Germania. 
Înțeleg că se dorește adoptarea în curând a unui raport referitor la această propunere în Comisia 
pentru bugete.

Cererea se referă la 585 de lucrători disponibilizați dintr-un efectiv de personal de 1 000 de 
angajați ai celor patru filiale ale întreprinderii GMH Guss GmbH. Se estimează că numărul 
lucrătorilor disponibilizați care vor beneficia de măsuri va fi de 476. Disponibilizările au avut 
loc în regiunile de nivel NUTS 2 Düsseldorf (DEA1) și Arnsberg (DEA5).

Serviciile personalizate care urmează să fie oferite lucrătorilor disponibilizați constau în 
următoarele acțiuni, care sunt măsuri active de ocupare a forței de muncă din cadrul acțiunilor 
eligibile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul privind FEG: Măsuri de perfecționare, 
ateliere/grupuri colegiale, servicii de consiliere pentru înființarea de întreprinderi, asistență 
pentru căutarea unui loc de muncă, consiliere și orientare profesională, consiliere profesională 
internațională, mentorat post-angajare și alocația pentru formare profesională.

Costurile totale estimate sunt de 1 802 845 EUR, sumă care corespunde cheltuielilor pentru 
servicii personalizate de 1 730 731 EUR și cheltuielilor pentru activitățile de pregătire, 
gestionare, informare și publicitate, control și raportare de 72 114 EUR. Contribuția financiară 
totală solicitată din partea FEG este de 1 081 706 EUR (60 % din costurile totale).

Această a treia mobilizare a rezervei FEG reprezintă 0,5 % din creditele disponibile pentru 2021 
(primele trei mobilizări cumulate reprezintă 4,7 % din creditele disponibile), rămânând 
disponibilă suma de 188 milioane EUR sub formă de credite de angajament.

Normele aplicabile contribuțiilor financiare din Fondul european de ajustare la globalizare 
(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 (Regulamentul privind FEG).

Coordonatorii comisiei au analizat această propunere și m-au însărcinat să vă comunic în scris 
că majoritatea membrilor acestei comisii nu au obiecții față de mobilizarea FEG pentru a se 
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aloca sumele menționate mai sus, care au fost propuse de Comisie. 

Cu deosebită considerație,

Younous OMARJEE
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