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Rezoluţia Parlamentului European din 23 octombrie 2018 referitoare la propunerea de 
decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului 
european de ajustare la globalizare (cerere din partea Portugaliei – EGF/2018/002 
PT/Norte - Centro - Lisboa articole de îmbrăcăminte) (COM(2018)0621 – C8-0399/2018 
– 2018/2223(BUD))

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2018)0621 – C8-0399/2018),

– 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 (denumit în 
continuare „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 (A8-0311/2018),

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.



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 ale 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;

C. întrucât Portugalia a depus cererea EGF/2018/002 PT/Norte – Centro - Lisboa articole 
de îmbrăcăminte pentru o contribuție financiară din partea FEG în urma a 1 161 de 
disponibilizări care au avut loc în sectorul economic încadrat la diviziunea 14 a NACE 
Rev. 2 (Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte) în regiunile de nivel NUTS 2 Norte 
(PT11), Centro (PT16) și Lisboa (PT17) din Portugalia;

D. întrucât cererea se bazează pe criteriile de intervenție de la articolul 4 alineatul (1) litera 
(b) din Regulamentul FEG, care prevede necesitatea disponibilizării, într-o perioadă de 
referință de nouă luni, a cel puțin 500 de lucrători din întreprinderi care își desfășoară 
activitatea în același sector economic definit la nivel de diviziune NACE Rev. 2 și care 
sunt situate într-o singură regiune, în două regiuni învecinate sau în mai mult de două 
regiuni învecinate definite la nivelul NUTS 2, cu condiția existenței a peste 500 de 
lucrători afectați în două regiuni combinate dintr-un stat membru,

1. este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul 
(1) litera (b) din Regulamentul privind FEG și că Portugalia are dreptul, în temeiul 
acestui regulament, la o contribuție financiară de 4 655 883 EUR, reprezentând 60 % 
din costurile totale de 7 759 806 EUR;

2. remarcă faptul că autoritățile portugheze au depus cererea la 24 aprilie 2018 și că, pe 
baza informațiilor suplimentare furnizate de Portugalia, Comisia și-a finalizat evaluarea 
la 10 septembrie 2018, aducând la cunoștința Parlamentului această evaluare la aceeași 
dată;

3. ia act de faptul că, potrivit declarațiilor autorităților portugheze, concedierile sunt legate 
de schimbări structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale, 
generate de globalizare și, în special, de liberalizarea comerțului în sectorul textilelor și 
al confecțiilor – ca urmare a expirării, la sfârșitul anului 2004, a Acordului multifibre al 
Organizației Mondiale a Comerțului – care a dus la modificări radicale în structura 
comerțului mondial în sectorul textilelor și al confecțiilor;

4. ia act de faptul că rata șomajului în sectorul articolelor de îmbrăcăminte în districtele în 
care au avut loc disponibilizările este mai ridicată decât cea din regiunile în care sunt 
situate districtele respective – Norte, Centro și Lisboa – și că perspectivele de 
reconversie sunt reduse, deoarece lucrătorii disponibilizați sunt, în cea mai mare parte, 
femei slab calificate;

5. reamintește că, potrivit estimărilor, disponibilizările care au avut loc în cadrul a două 
întreprinderi din sectorul fabricării articolelor de îmbrăcăminte din Portugalia vor avea 
un efect negativ important asupra economiei locale, precum și că impactul 
disponibilizărilor este legat de dificultățile asociate redistribuirii lucrătorilor, ca urmare 
a numărului redus de locuri de muncă, a nivelului scăzut de instruire al lucrătorilor 
disponibilizați, precum și a numărului ridicat de solicitanți de locuri de muncă;



6. recomandă aplicarea fondurilor structurale și de investiții, în special a Fondului social 
european, pentru a îmbunătăți calificările lucrătorilor portughezi cu scopul de a reduce 
șomajul, în special șomajul în rândul tinerilor și șomajul de lungă durată;

7. ia act de faptul că cererea se referă la 1 161 de lucrători disponibilizați, dintre care 730 
vor fi vizați de măsurile propuse; atrage atenția asupra faptului că majoritatea 
lucrătorilor disponibilizați sunt femei (88,63 %); observă, de asemenea, că 20,55 % 
dintre lucrătorii disponibilizați au peste 55 de ani; recunoaște, în acest context, 
importanța măsurilor active de pe piața forței de muncă cofinanțate din FEG pentru 
îmbunătățirea oportunităților de reintegrare a acestor grupuri vulnerabile pe piața 
muncii; 

8. salută faptul că de serviciile personalizate cofinanțate de FEG vor beneficia, de 
asemenea, un număr de până la 730 de tineri cu vârsta mai mică de 30 de ani care nu 
sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare 
(tineri NEET);

9. ia act de faptul că Portugalia are în vedere trei tipuri de acțiuni pentru lucrătorii 
disponibilizați vizați de cerere: (i) formarea și reconversia profesională, (ii) promovarea 
antreprenoriatului, (iii) indemnizațiile;

10. subliniază că formarea și reconversia profesională ar trebui să creeze alternative reale de 
reintegrare în regiune, ținând seama de sectoarele în care cererea de mână de lucru este 
în creștere;

11. ia act de faptul că alocațiile financiare, inclusiv alocațiile pentru formare, mobilitate și 
hrană, nu depășesc plafonul de 35% din costurile totale stabilite în Regulamentul 
privind FEG, și că aceste acțiuni sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor 
vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

12. remarcă faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în 
cooperare cu un grup de lucru, care a inclus Serviciul Public pentru Ocuparea Forței de 
Muncă, reprezentanți ai sindicatelor, Institutul de Securitate Socială și Autoritatea 
pentru Condițiile de Muncă; 

13. subliniază că autoritățile portugheze au confirmat că acțiunile eligibile nu beneficiază de 
asistență din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și au asigurat că 
dubla finanțare va fi evitată și că acțiunile propuse vor fi complementare acțiunilor 
finanțate din fondurile structurale;

14. reafirmă 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 unor societăți sau sectoare de 
activitate și salută faptul că Portugalia a oferit asigurări în acest sens;

15. reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la 
conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze 
evoluția viitoare a pieței forței de muncă și a competențelor necesare și să se asigure 
compatibilitatea cu tranziția spre o economie sustenabilă și eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor;

16. invită Comisia să le solicite autorităților naționale să prezinte, în propunerile viitoare, 



mai multe detalii cu privire la sectoarele care au perspective de creștere și care, prin 
urmare, ar putea oferi locuri de muncă, precum și să colecteze date întemeiate pe dovezi 
cu privire la impactul finanțării din partea FEG, inclusiv privind calitatea locurilor de 
muncă și rata de reinserție realizată prin intermediul FEG; 

17. reamintește apelul său adresat Comisiei de a asigura accesul public la toate documentele 
legate de cazurile FEG;

18. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

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

20. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, 
Consiliului și Comisiei.



ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri 
din partea Portugaliei – EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa articole de 

îmbrăcăminte

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia 
(UE) 2018/1720.)


