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Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea 

EGF/2015/004 IT/Alitalia) - Italia 

Rezoluţia Parlamentului European din 6 octombrie 2015 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 (cererea EGF/2015/004 IT/Alitalia, prezentată de Italia) (COM(2015)0397 – 

C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2015)0397 – C8-0252/2015), 

– 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 

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, 

                                                 
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. 



 

 

– având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0274/2015), 

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

suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în practicile 

comerciale internaționale sau care au fost disponibilizați din cauza crizei economice și 

financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare 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, 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 

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 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 de 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 Italia a depus cererea EGF/2015/004 IT/Alitalia pentru a obține o contribuție 

financiară din partea FEG ca urmare a disponibilizării a 1 249 de lucrători din cadrul 

întreprinderii Gruppo Alitalia, care își desfășoară activitatea în sectorul economic 

clasificat în cadrul NACE a doua revizuire diviziunea 51 („Transport aerian”)1 în 

regiunea de nivel NUTS2 2 Lazio și întrucât numărul estimat de lucrători disponibilizați 

vizați de aceste măsuri este de 184;    

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

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, Italia are dreptul, în 

temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară în valoare de 1 414 848 EUR; 

                                                 
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  Regulamentul (UE) nr. 1046/2012 al Comisiei din 8 noiembrie 2012 de punere în 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de 
statistică (NUTS) privind transmiterea seriilor temporale privind noua împărțire 
regională (JO L 310, 9.11.2012, p. 34). 



 

 

2. remarcă faptul că autoritățile italiene au depus cererea pentru o contribuție financiară 

din partea FEG la 24 martie 2015 și că evaluarea a fost finalizată de către Comisie la 7 

august 2015 și transmisă Parlamentului la 1 septembrie 2015; salută faptul că procesul 

de evaluare s-a desfășurat rapid, în mai puțin de cinci luni; 

3. remarcă faptul că piața transportului aerian internațional a suferit perturbări economice 

serioase, în special o scădere a cotei de piață a UE și o creștere uriașă a numărului de 

pasageri transportați de companiile aeriene turcești și din țările Golfului, care a avut loc 

în detrimentul companiilor europene precum Alitalia; 

4. reamintește că, deși în Lazio piața muncii a fost afectată de efectele crizei economice și 

financiare într-o mai mică măsură decât la nivel național, fiecare creștere a șomajului 

pune și mai multă presiune asupra sistemului de asigurări sociale CIG1; 

5. constată că, până în prezent, sectorul NACE Rev. 2 diviziunea 51 („Transport aerian”) a 

făcut obiectul unei alte cereri de mobilizare a FEG2 întemeiată, de asemenea, pe aspecte 

comerciale ale globalizării; 

6. salută faptul că autoritățile italiene vor viza cu precădere căutarea activă a unui loc de 

muncă și măsurile de formare, dar și faptul că sistemul de reinserție profesională 

vizează și lucrători disponibilizați cu vârsta de peste 50 de ani; 

7. salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile italiene au decis 

să înceapă furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 1 aprilie 2015, 

cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru 

pachetul coordonat propus;  

8. ia act de faptul că acțiunile realizate potrivit articolului 7 alineatul (4) din Regulamentul 

privind FEG- activități pregătitoare, management, informare și publicitate, control și 

raportare -  reprezintă o proporție relativ mare din costurile totale (3,99%); 

9. regretă faptul că, din totalul de 1 249 de beneficiari eligibili, numai 184 (14,7%) sunt 

vizați de măsurile propuse, ceea ce înseamnă un procent foarte redus din numărul total 

de lucrători disponibilizați; 

10. apreciază faptul că se prevede ca toți cei 184 de beneficiari vizați să beneficieze de 

serviciile personalizate; 

11. constată că Italia are în vedere cinci tipuri de măsuri pentru lucrătorii disponibilizați 

vizați de prezenta cerere: (i) admiterea și evaluarea competențelor, (ii) sprijin pentru 

căutarea activă a unui loc de muncă, (iii) formare profesională, (iv) rambursarea 

                                                 
1 Cassa Integrazione Guadagno (CIG) este o prestație menită să garanteze un anumit 

nivel de venit pentru lucrătorii împiedicați să-și exercite atribuțiile. CIG este activată în 
caz de reducere sau întrerupere a activităților de producție ca urmare a restructurării, a 
reorganizării întreprinderii, a crizei de întreprindere și a procedurilor de faliment care au 
consecințe grave asupra pieței muncii la nivel local. CIG este un instrument care 
împiedică disponibilizarea lucrătorilor oferind întreprinderilor posibilitatea de a evita 
costul forței de muncă temporar inutile, în așteptarea reluării activităților normale de 
producție. Cu toate acestea, CIG este adesea preludiul la mobilità.  

2 EGF/2013/014 FR/Air France (COM(2014)0701). 



 

 

costurilor de mobilitate și (v) subvenții de angajare în cazul persoanelor cu vârsta de 

peste 50 de ani; 

12. ia act de faptul că alocațiile și stimulentele se limitează la cheltuieli de mobilitate și 

subvenții de angajare și că ele se încadrează sub limita maximă admisă de 35% din 

costurile totale pentru pachetul coordonat de servicii personalizate, potrivit dispozițiilor 

din Regulamentul privind FEG; 

13. salută acordarea de subvenții de angajare în cazul lucrătorilor cu vârsta de peste 50 de 

ani; consideră că modul în care ajutoarele financiare vor fi diferențiate va stimula 

încadrarea lucrătorilor vizați în condiții mai bune de muncă; 

14. observă că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu 

partenerii sociali, cu agențiile acreditate care oferă sprijin pentru căutarea unui loc 

muncă și cu lucrătorii;  

15. salută faptul că agențiile acreditate care oferă lucrătorilor sprijin pentru căutarea activă a 

unui loc de muncă vor fi plătite pe baza rezultatelor obținute; 

16. reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la 

conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate sprijinite prin FEG ar trebui 

să se anticipeze perspectivele de pe piața muncii și competențele necesare în viitor și să 

se asigure compatibilitatea cu tranziția către o economie eficientă în ceea ce privește 

utilizarea resurselor și durabilă; 

17. 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; 

18. 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 italiene 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; 

19. 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 asupra posibilului impact asupra eficacității procesării dosarelor; 

20. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție; 

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

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

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

Consiliului și Comisiei. 



 

 

ANEXĂ 

 DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (solicitare din partea 

Italiei—EGF/2015/004 IT/Alitalia) 

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia 

(UE) 2015/1870.) 

 


