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Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: NXP 

Semiconductors/Țările de Jos 

Rezoluția Parlamentului European din 19 octombrie 2010 referitoare la propunerea de 

decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european 

de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 

17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina 

bugetară și buna gestiune financiară (cererea FEG/2010/011 NL/NXP Semiconductors 

introdusă de Țările de Jos) (COM(2010)0446 – C7-0210/2010 – 2010/2141(BUD)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2010)0446 – C7-0210/2010), 

– având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, 

Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară1 (AII din 17 

mai 2006), în special punctul 28, 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la 

globalizare2 (Regulamentul FEG), 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0269/2010), 

A. întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumentele legislative și bugetare necesare 

pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor care sunt afectați de schimbările majore 

intervenite în structura comerțului mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de 

reintegrare pe piața forței de muncă; 

B. întrucât domeniul de aplicare al FEG a fost extins pentru cererile depuse începând cu 

1 mai 2009 pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor concediați ca urmare directă 

a crizei financiare și economice mondiale; 

C. întrucât asistența financiară oferită de Uniunea Europeană lucrătorilor concediați ar trebui 

să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate 

cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu 

ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 17 

mai 2006 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a FEG; 

D. întrucât Țările de Jos au solicitat asistență pentru 512 cazuri de concedieri de la NXP 

Semiconductors Netherlands care își desfășoară activitatea în sectorul electronic din 

regiunile NUTS II Gelderland și Eindhoven; 
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E. întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul FEG, 

1. solicită instituțiilor competente să depună eforturile necesare în vederea accelerării 

mobilizării FEG; 

2. reamintește angajamentul instituțiilor de a asigura o derulare rapidă și fără probleme a 

procedurii de adoptare a deciziilor de mobilizare a FEG, oferind un sprijin individual 

unic, limitat în timp, având ca obiectiv ajutarea lucrătorilor concediați ca urmare a 

globalizării și a crizei financiare și economice; subliniază rolul pe care FEG îl poate juca 

în reintegrarea pe piața muncii a lucrătorilor concediați; 

3. subliniază că, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul FEG, ar trebui să se 

garanteze sprijinirea prin FEG a reintegrării în muncă a fiecărui lucrător concediat; 

reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de 

responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor 

colective de muncă, și nici măsurile de restructurare a întreprinderilor sau a sectoarelor; 

4. constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii 

personalizate ce urmează să fie finanțate de FEG includ informații detaliate privind 

complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate prin fondurile structurale; își reiterează 

apelul privind prezentarea unei evaluări comparative a acestor date și în cadrul rapoartelor 

sale anuale; 

5. salută faptul că, în contextul mobilizării FEG, Comisia a propus o sursă alternativă de 

credite de plată la fondurile neutilizate din Fondul social european, în urma apelurilor 

repetate adresate de Parlamentul European în care se precizează că FEG a fost înființat ca 

un instrument specific separat, cu obiective și termene proprii și că, prin urmare, trebuie 

identificate linii bugetare adecvate pentru transferuri; 

6. constată că, pentru a putea mobiliza FEG pentru acest caz, creditele de plată vor fi 

transferate de la o linie bugetară dedicată sprijinirii IMM-urilor și inovării; ia act cu regret 

de deficiențele grave ale Comisiei în implementarea programelor-cadru privind 

competitivitatea și inovarea, în special într-o perioadă de criză economică, în care nevoia 

pentru un astfel de sprijin va fi probabil și mai mare; 

7. reamintește că funcționarea și valoarea adăugată a FEG ar trebui evaluate în contextul 

evaluării generale a programelor și a altor instrumente instituite prin AII din 17 mai 2006, 

care face parte din revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual 2007-

2013; 

8. salută noul format al propunerii Comisiei, care conține în expunerea de motive informații 

clare și detaliate cu privire la cerere, analizează criteriile de eligibilitate și explică 

motivele care au condus la aprobarea sa, în conformitate cu solicitările Parlamentului; 

9. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție; 

10. încredințează Președintelui sarcina de a semna decizia, împreună cu Președintele 

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

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, 

Consiliului și Comisiei. 



ANEXĂ 

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

din ... 

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu 

punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, 

Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea 

FEG/2010/011 NL/NXP Semiconductors introdusă de Țările de Jos) 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, 

Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară1, în special punctul 

28, 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare2, în special 

articolul 12 alineatul (3), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

întrucât: 

(1) Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi un sprijin 

suplimentar lucrătorilor concediați ca urmare a schimbărilor majore din structura 

comerțului mondial generate de globalizare și pentru a-i ajuta să se reintegreze pe piața 

muncii. 

(2) Domeniul de aplicare a FEG a fost extins pentru cererile depuse începând cu 

1 mai 2009, pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor concediați ca urmare 

directă a crizei financiare și economice mondiale. 

(3) Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui 

plafon anual de 500 milioane EUR. 

(4) La 26 martie 2010, Țările de Jos au depus o cerere de mobilizare a FEG privind 

concedierile din întreprinderea NXP Semiconductors Netherlands BV, iar până la 3 

iunie 2010 au transmis informații suplimentare. Cererea îndeplinește condițiile pentru 

fixarea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din 

Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Prin urmare, Comisia propune mobilizarea unei 
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sume de 1 809 434 EUR. 

(5) Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns 

la cererea depusă de Țările de Jos. 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, se mobilizează 

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru alocarea sumei de 1 809 434 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 ..., 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 


