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POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN 

adoptată în primă lectură la 6 mai 2009 

în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European şi al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului 

european de ajustare la globalizare 

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 159 al treilea 

paragraf, 

având în vedere propunerea Comisiei, 

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1, 

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2, 

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3, 

                                                 

1 Avizul din 24 martie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial). 
2 Avizul din 22 aprilie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial). 
3 Avizul Parlamentului European din 6 mai 2009. 
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întrucât: 

(1) Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European şi a Consiliului1 a creat 

Fondul european de ajustare la globalizare („FEG”) pentru a permite Comunităţii să 

asigure sprijin şi să arate solidaritate faţă de lucrătorii concediaţi ca urmare a schimbărilor 

structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale, datorită globalizării. 

(2) În Comunicarea sa din 2 iulie 2008, Comisia a prezentat, în conformitate cu articolul 16 

din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, primul său raport anual către Parlamentul European 

şi Consiliu. Comisia a ajuns la concluzia că ar fi necesar să se consolideze impactul FEG 

asupra creării de locuri de muncă şi asupra posibilităţilor de formare profesională pentru 

lucrătorii din Europa. 

                                                 

1 JO L 48, 22.2.2008, p. 82. 
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(3) Atât „principiile comune ale flexisecurităţii”, validate de Consiliul European la 

14 decembrie 2007, cât şi Comunicarea Comisiei intitulată „Noi competenţe pentru noi 

locuri de muncă: să anticipăm şi să răspundem cerinţelor pieţei forţei de muncă în materie 

de competenţe” subliniază importanţa obiectivelor de promovare a adaptabilităţii şi a 

capacităţii de integrare profesională a lucrătorilor prin oportunităţi de învăţare ameliorate 

la toate nivelurile şi prin strategii de dezvoltare a competenţelor care să răspundă nevoilor 

economiei, inclusiv, de exemplu, dezvoltarea competenţelor necesare tranziţiei spre o 

economie cu emisii scăzute de carbon şi bazată pe cunoaştere. 

(4) La 26 noiembrie 2008, Comisia a emis o Comunicare privind un Plan european de 

redresare economică, bazat pe principiile fundamentale ale solidarităţii şi justiţiei sociale. 

Ca parte din răspunsul la criză, normele privind FEG ar trebui revizuite pentru a prevedea 

o derogare în scopul de a lărgi temporar domeniul de aplicare a FEG şi pentru a-i permite 

să reacţioneze mai eficace. Statele membre care solicită o contribuţie din partea FEG în 

temeiul acestei derogări ar trebui să stabilească o legătură directă şi care poate fi 

demonstrată între concedieri şi criza financiară şi economică. 
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(5) Pentru a se asigura aplicarea în mod transparent a criteriilor de intervenţie, ar trebui să fie 

introdusă o definiţie a evenimentelor care constituie concedieri. Pragul de concediere ar 

trebui să fie redus, cu scopul de a acorda o flexibilitate mai mare statelor membre în 

prezentarea de cereri şi pentru a răspunde mai bine obiectivului de solidaritate. 

(6) În conformitate cu obiectivul de a asigura un tratament echitabil şi nediscriminatoriu 

pentru toţi lucrătorii a căror concediere poate fi clar legată de acelaşi eveniment de 

concediere, aceştia ar trebui să aibă dreptul de a beneficia de pachetul de servicii 

personalizate prezentat pentru o contribuţie FEG. 

(7) Pentru a facilita aplicarea FEG, ar trebui utilizată asistenţa tehnică furnizată la iniţiativa 

Comisiei. 

(8) În scopul acordării unui sprijin suplimentar prin FEG în timpul crizei financiare şi 

economice, ar trebui mărită temporar rata de cofinanţare. 

(9) În scopul îmbunătăţirii calităţii acţiunilor şi pentru a acorda timp suficient pentru ca 

măsurile să fie eficiente în ceea ce priveşte reintegrarea în sfera profesională a celor mai 

vulnerabili lucrători, ar trebui extinsă şi clarificată perioada în care trebuie efectuate 

acţiunile eligibile. 

(10) Este necesar să se revizuiască modul de funcţionare a FEG, inclusiv derogarea temporară 

acordată pentru sprijinirea lucrătorilor care au fost concediaţi ca urmare a crizei financiare 

şi economice mondiale. 

(11) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 ar trebui modificat în consecinţă, 
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 1, se introduce următorul alineat: 

„(1a) Prin derogare de la alineatul (1), FEG acordă, de asemenea, sprijin lucrătorilor 

concediaţi ca urmare directă a crizei economice şi financiare mondiale, cu condiţia 

ca cererile să îndeplinească criteriile prevăzute la articolul 2 literele (a), (b) sau (c). 

Statele membre care solicită o contribuţie din partea FEG în temeiul acestei 

derogări stabilesc o legătură directă şi care poate fi demonstrată între concedieri şi 

criza financiară şi economică. 

Prezenta derogare se aplică tuturor cererilor depuse înainte de 31 decembrie 2011.” 
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2. Articolul 2 se înlocuieşte cu următorul text: 

„Articolul 2 

Criterii de intervenţie 

O contribuţie financiară din partea FEG va fi acordată în cazul în care schimbările 

structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale produc o dezorganizare 

economică gravă, în special o creştere importantă a importurilor în Uniunea Europeană sau 

un declin rapid al cotei de piaţă a UE într-un anumit sector sau o delocalizare către ţări 

terţe, care au ca rezultat: 

(a) concedierea într-o perioadă de patru luni a cel puţin 500 de salariaţi ai unei 

întreprinderi dintr-un stat membru, , inclusiv lucrătorii concediaţi în cadrul 

furnizorilor sau producătorilor din aval ai întreprinderii menţionate anterior, sau 

(b) concedierea într-o perioadă de nouă luni a cel puţin 500 de salariaţi, în special în 

întreprinderi mici şi mijlocii dintr-o diviziune NACE 2 dintr-o regiune sau două 

regiuni învecinate de la nivel NUTS II. 
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(c) Pentru pieţele mici de forţă de muncă sau în împrejurări excepţionale, justificate în 

mod corespunzător de către statul membru în cauză, o cerere de contribuţie din 

partea FEG poate fi considerată admisibilă chiar dacă nu sunt îndeplinite în totalitate 

criteriile de intervenţie prevăzute la literele (a) sau (b), atunci când concedierile au 

un impact grav asupra ocupării forţei de muncă şi asupra economiei locale. Statul 

membru precizează că cererea sa nu satisface în întregime criteriile de intervenţie 

stabilite la literele (a) sau (b). Suma totală a contribuţiilor pentru împrejurări 

excepţionale nu poate depăşi 15% din cuantumul maxim anual al FEG. 

Pentru calcularea numărului de concedieri prevăzut la literele (a), (b) şi (c) de mai sus, o 

concediere se numără începând cu: 

– data notificării individuale de concediere sau de încetare a contractului de muncă al 

lucrătorului,  

– data încetării de facto a contractului de muncă înaintea termenului de expirare, sau 
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– data la care, în conformitate cu dispoziţiile articolului 3 alineatul (1) din 

Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislaţiilor 

statelor membre cu privire la concedierile colective*, angajatorul notifică în scris 

autorităţii publice competente concedierile colective preconizate; în acest caz, statele 

membre solicitante furnizează Comisiei informaţii suplimentare cu privire la numărul 

efectiv de concedieri realizate, în conformitate cu literele (a), (b) sau (c) de mai sus, 

şi la costurile estimate ale pachetului coordonat de servicii personalizate înainte de 

finalizarea evaluării prevăzute la articolul 10 din prezentul regulament. 

Statele membre precizează în cerere modul de numărare a concedierilor pentru fiecare 

întreprindere în cauză. 

_______________________ 

* JO L 225, 12.8.1998, p. 16.” 

3. Se introduce următorul articol: 

„Articolul 3a 

Persoane eligibile 

Statele membre pot furniza servicii personalizate cofinanţate de FEG lucrătorilor afectaţi, 

care pot include: 

(a) lucrătorii concediaţi în perioada prevăzută la articolul 2 literele (a), (b) sau (c) şi 
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(b) lucrătorii concediaţi înainte sau după perioada menţionată la articolul 2 litera (a) sau 

litera (c) în cazul în care o cerere depusă în conformitate cu acesta din urmă face 

derogare de la criteriile prevăzute la articolul 2 litera (a), cu condiţia ca aceste 

concedieri să fi avut loc după anunţarea generală a concedierilor prevăzute şi să se 

poată stabili o legătură cauzală clară cu evenimentul declanşator al concedierilor în 

cursul perioadei de referinţă.” 

4. La articolul 5 alineatul (2), litera (a) se înlocuieşte cu următorul text: 

„(a) o analiză motivată a legăturii dintre concedierile planificate şi schimbările structurale 

majore intervenite în practicile comerciale mondiale sau criza economică şi 

financiară, o dovadă a numărului de concedieri şi o explicaţie a naturii neprevăzute a 

acestor concedieri.” 
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5. Articolul 8 se înlocuieşte cu următorul text: 

„Articolul 8 

Asistenţă tehnică la iniţiativa Comisiei 

(1) La iniţiativa Comisiei şi în limita unui plafon de 0,35 % din valoarea anuală maximă 

a FEG, FEG poate fi utilizat pentru finanţarea activităţilor de pregătire, monitorizare, 

informare şi de creare a unei baze de cunoştinţe relevante cu privire la punerea în 

aplicare a FEG. Acesta poate fi utilizat de asemenea pentru a finanţa sprijin 

administrativ şi tehnic, precum şi activităţi de audit, control şi evaluare necesare 

punerii în aplicare a prezentului regulament. 

(2) În limita plafonului stabilit la alineatul (1), autoritatea bugetară, pe baza unei 

propuneri a Comisiei, pune la dispoziţie o sumă pentru asistenţă tehnică la începutul 

fiecărui an. 

(3) Sarcinile stabilite la alineatul (1) sunt îndeplinite în conformitate cu regulamentul 

financiar, precum şi cu normele de aplicare specifice acestui mod de execuţie 

bugetară. 
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(4) Asistenţa tehnică oferită de Comisiei include furnizarea de informaţii şi orientări 

pentru statele membre cu privire la utilizarea, monitorizarea şi evaluarea FEG. De 

asemenea, Comisia poate furniza informaţii privind utilizarea FEG şi partenerilor 

sociali naţionali şi europeni.” 

6. La articolul 10, alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text: 

„(1) Pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 5 alineatul (5) şi luând în 

considerare, în special, numărul de lucrători care urmează să beneficieze de sprijin, 

acţiunile propuse şi costurile estimate, Comisia evaluează şi propune în cel mai scurt 

timp cuantumul contribuţiei financiare care se poate acorda, după caz, în limita 

resurselor disponibile. Cuantumul nu poate depăşi 50% din totalul costurilor estimate 

menţionate la articolul 5 alineatul (2) litera (d). În cazul cererilor prezentate înainte 

de data menţionată la articolul 1 alineatul (1a), cuantumul nu poate depăşi 65%.” 

7. La articolul 11 se adaugă următorul paragraf: 

„În cazul subvenţiilor, costurile indirecte, declarate pe baza unei sume forfetare, reprezintă 

cheltuieli eligibile pentru o contribuţie din partea FEG până la un plafon de 20 % din 

costurile directe ale unei operaţiuni, cu condiţia ca cele indirecte să fie conforme cu 

normele naţionale, inclusiv cu normele contabile.” 
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8. La articolul 13, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text: 

„(2) Statul (statele) membru (membre) efectuează toate acţiunile eligibile incluse în 

pachetul coordonat de servicii personalizate cât mai curând posibil şi în orice caz în 

termen de 24 de luni de la data cererii în temeiul articolului 5 sau de la data începerii 

acestor acţiuni, cu condiţia ca data din urmă să nu depăşească un termen de trei luni 

de la data cererii.” 

9. La articolul 20, se introduce următorul paragraf după primul paragraf: 

„Parlamentul European şi Consiliul pot revizui prezentul regulament, inclusiv derogarea 

temporară prevăzută la articolul 1 alineatul (1a), pe baza unei propuneri a Comisiei.” 

Articolul 2 

Dispoziţii tranzitorii 

Prezentul regulament se aplică tuturor cererilor de asistenţă din partea FEG primite începând cu 

1 mai 2009. În ceea ce priveşte cererile primite înainte de această dată, normele în vigoare la data 

depunerii cererii se aplică pe toată durata asistenţei din partea FEG. 
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Articolul 3 

Intrarea în vigoare 

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele 

membre.  

Adoptat la, 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Preşedintele, Preşedintele, 

 


