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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, nos termos do ponto 13 
do Acordo Interinstitucional, de 2 de dezembro de 2013, entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão, sobre a disciplina orçamental, a cooperação em matéria 
orçamental e a boa gestão financeira (candidatura EGF/2014/000 TA 2014 – assistência 
técnica por iniciativa da Comissão)
(COM(2014)0366 – C8-0031/2014 – 2014/2041(BUD))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2014)0366 – C8-0031/2014),

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho Europeu relativas ao Pacto para o 
Crescimento e o Emprego, de 28 e 29 de junho de 2012,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 7 e 8 de fevereiro de 2013,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1309/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que institui o Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização (2014-2020) e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1927/20061 
(Regulamento FEG),

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 do Conselho, de 2 de 
dezembro de 2013, que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 
2014-20202, nomeadamente o artigo 12.º,

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 2 de dezembro de 2013, entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina orçamental, a 
cooperação em matéria orçamental e a boa gestão financeira3 (AII de 2 de dezembro de 
2013), nomeadamente o ponto 13,

– Tendo em conta o processo de concertação tripartida previsto no ponto 13 do AII de 
2 de dezembro de 2013,

– Tendo em conta a carta da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos (A8-0003/2014),

A. Considerando que a União Europeia criou instrumentos legislativos e orçamentais para 
prestar apoio adicional aos trabalhadores que sofrem as consequências de mudanças 
estruturais importantes nos padrões do comércio mundial, drasticamente agravados pela 

1 JO L 347 de 20.12.2013, p. 855.
2 JO L 347 de 20.12.2013, p. 884.

3 JO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
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crise económica, financeira e social, e para os ajudar na reintegração no mercado de 
trabalho;

B. Considerando que o montante de 330 000 euros proposto, a mobilizar pela Comissão 
para efeitos de assistência técnica em 2014, se encontra aquém do limite máximo de 
0,5% do montante anual máximo do FEG (150 milhões de euros a preços de 2011), tal 
como consagrado no artigo 11.º, n.º 1, do Regulamento FEG;

C. Considerando que a assistência financeira da União aos trabalhadores despedidos deve 
ser adequada e prestada o mais rápida e eficientemente possível, de acordo com a 
Declaração Comum do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão, aprovada na 
reunião de concertação de 17 de julho de 2008, e tendo em atenção o disposto no AII de 
2 de dezembro de 2013 relativas à aprovação de decisões de mobilização do FEG;

D. Considerando que as conclusões da auditoria interna da Comissão apontam para a 
necessidade de melhorar e assegurar as funcionalidades da base de dados do FEG, que 
requerem o recurso a especialização externa;

E. Considerando que pode ser disponibilizada anualmente, para assistência técnica por 
iniciativa da Comissão, até 0,5 % da dotação anual do FEG a fim de financiar a 
preparação, o acompanhamento, a recolha de dados e criação de uma base de 
conhecimentos, o apoio administrativo e técnico, atividades de informação e de 
comunicação, assim como atividades de auditoria, inspeção e avaliação necessárias para 
executar o Regulamento FEG, conforme estabelecido no artigo 11.º, n.º 1, deste 
regulamento; que a assistência técnica deve também incluir a prestação de informações 
e orientações aos Estados - Membros quanto à utilização, acompanhamento e avaliação 
do FEG, assim como aos parceiros sociais europeus e nacionais, conforme estabelecido 
no artigo 11.°, n.º 4, do Regulamento FEG;

F. Considerando que as despesas relativas à assistência técnica em 2014 foram objeto de 
redução significativa em relação ao ano anterior, devido também ao facto de não 
existirem avaliações a financiar;

G. Considerando que, nos termos do artigo 12.º, n.º 2, do Regulamento FEG, a Comissão 
tem de criar um sítio web, disponível em todas as línguas da União, que disponibilize e 
divulgue informações sobre candidaturas e realce o papel da autoridade orçamental;

H. Considerando que a fase final da avaliação ex-post do FEG (2007-2013) foi realizada 
em 2013;

I. Considerando que, com base nesses artigos, a Comissão solicitou a mobilização do FEG 
para cobrir despesas relativas a assistência técnica, a fim de acompanhar as candidaturas 
recebidas e financiadas e as medidas propostas e executadas, para expandir o sítio web e 
traduzir novos elementos em todas as línguas da União, aumentar a visibilidade do 
FEG, elaborar publicações e meios audiovisuais, criar uma base de conhecimentos, 
facultar apoio administrativo e técnico aos Estados-Membros e às autoridades regionais 
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e não requerer fundos para avaliações em 2014;

J. Considerando que o número de processos do FEG que até agora foram encerrados 
fornece um volume considerável de dados qualitativos e quantitativos no que diz 
respeito à influência deste Fundo em relação à empregabilidade de trabalhadores 
despedidos devido aos efeitos da globalização e da crise financeira e económica;

K. Considerando que a candidatura cumpre os critérios de elegibilidade estabelecidos no 
Regulamento FEG,

L. Considerando que o custo das atividades de informação em 2014 foi reduzido de forma 
significativa;

M. Considerando que o Grupo de Trabalho sobre o FEG sublinhou frequentemente a 
necessidade de uma melhor visibilidade deste Fundo enquanto instrumento comunitário 
de solidariedade para com os trabalhadores despedidos;

N. Considerando que estão em curso os preparativos tendo em vista a integração do FEG 
no sistema eletrónico de intercâmbio de informações (SFC2014);

O. Considerando que a assistência técnica prestada pela Comissão aos Estados - Membros 
apoia e reforça a utilização do FEG ao disponibilizar informação sobre as candidaturas e 
ao divulgar as melhores práticas junto dos Estados-Membros;

1. Concorda com as medidas propostas pela Comissão para financiamento a título de 
assistência técnica nos termos do artigo 11.º, n.ºs 1 e 4, e do artigo 12.º, n.ºs 2, 3 e 4, do 
Regulamento FEG;

2. Recorda a importância da criação de redes e da troca de informações sobre o FEG; 
apoia, portanto, o financiamento do grupo de peritos de contacto do FEG, assim como 
de outras atividades de criação de redes entre os Estados-Membros, incluindo o 
seminário organizado este ano para a constituição de uma rede de responsáveis pela 
execução do FEG; salienta a necessidade de reforçar mais a ligação entre todos os que 
trabalham em candidaturas do FEG, incluindo, nomeadamente, os parceiros sociais e as 
partes interessadas a nível regional e local, a fim de criar o máximo de sinergias 
possível;

3. Constata que o custo das atividades de informação em 2014 foi reduzido de forma 
significativa; sublinha ser importante que tal não surta um efeito adverso na produção e 
na distribuição, em quantidade suficiente, de material de informação e na necessária 
orientação sobre o novo Regulamento FEG no primeiro ano de execução;

4. Encoraja a Comissão a intensificar o seu trabalho em matéria de processos normalizados 
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a favor de candidaturas simplificadas, de tratamento mais rápido das candidaturas e de 
melhor comunicação de informações, com vista a aliviar o ónus administrativo para os 
Estados - Membros; encoraja a Comissão a melhorar a visibilidade do FEG em ações 
futuras;

5. Destaca a importância de reforçar a sensibilização geral sobre o FEG e respetiva 
visibilidade; recorda aos Estados-Membros requerentes o seu papel de divulgação das 
ações financiadas pelo FEG junto dos beneficiários visados, das autoridades, dos 
parceiros sociais, dos meios de comunicação e do público, tal como consta do artigo 
12.º do Regulamento FEG;

6. Observa que a Comissão disponibilizará uma publicação em papel da avaliação ex post 
do FEG, juntamente com uma publicação eletrónica;

7. Saúda o facto de, em 2013, ter sido realizada a fase final da avaliação ex-post do FEG 
(2007-2013); exorta à publicação atempada da avaliação final, de acordo com o prazo 
definido no artigo 17.º do anterior Regulamento FEG (Regulamento (CE) n.º 
1927/2006); 

8. Solicita aos colegisladores que introduzam disposições especiais para facilitar a 
mobilização do FEG nos Estados-Membros confrontados com condicionamentos 
sociais, económicos e financeiros particularmente graves;

9. Constata que a Comissão já começou a trabalhar em 2011 no formulário eletrónico de 
candidatura e no desenvolvimento de procedimentos normalizados com vista à 
simplificação e a um tratamento mais rápido das candidaturas, bem como à melhoria 
dos relatórios; toma, além disso, nota dos preparativos tendo em vista a integração do 
FEG no sistema eletrónico de intercâmbio de informações (SFC2014); solicita à 
Comissão que dê conta dos progressos realizados na sequência da utilização da 
assistência técnica entre 2011 e 2013;

10. Lamenta profundamente que, até agora, a Comissão não tenha analisado devidamente a 
efetividade da utilização do critério da derrogação de crise, especialmente tendo em 
conta que essas candidaturas ao FEG não foram examinadas na avaliação intercalar do 
FEG; lamenta, porém, que os resultados tenham sido apresentados demasiado tarde para 
alimentar o debate sobre o novo regulamento para o FEG em 2014-2020, 
particularmente no que diz respeito à efetividade da utilização do critério da derrogação 
de crise; considera, ainda, que este facto deve ser tido em conta no quadro da avaliação 
futura do FEG; exorta os colegisladores a ponderarem a reintrodução rápida desta 
medida, em particular no contexto das situações de emergência social em vários Estados 
- Membros;

11. Recorda a importância da criação de redes e da troca de informações sobre o FEG, 
nomeadamente em relação às disposições do novo Regulamento FEG; apoia, por 
conseguinte, o financiamento do grupo de peritos de contacto do FEG; apela à 
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Comissão para que convide o Parlamento para as reuniões e seminários do grupo de 
peritos, em conformidade com as disposições aplicáveis do acordo-quadro sobre as 
relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia1; salienta, além disso, a 
importância de estabelecer uma ligação entre todos os envolvidos nas candidaturas do 
FEG, incluindo os parceiros sociais; 

12. Insta os Estados-Membros a tirarem partido do intercâmbio de melhores práticas e a 
colherem a experiência, em particular, dos Estados-Membros e das autoridades 
regionais e locais que já criaram redes nacionais de informação sobre o FEG que 
envolvam parceiros sociais e partes interessadas a nível local e regional, com vista a 
dispor de uma boa estrutura de assistência sempre que possa ocorrer uma situação do 
âmbito do FEG; realça a necessidade de promover assistência autónoma e de fácil 
acesso, a nível regional, a fim de implantar uma abordagem ascendente, potenciando 
soluções locais sempre que possa ocorrer uma situação do âmbito do FEG;

13. Solicita aos Estados-Membros e a todas as instituições envolvidas que empreendam os 
esforços necessários para melhorar as disposições processuais e orçamentais, a fim de 
acelerar a mobilização do FEG; regista, neste sentido, o procedimento melhorado 
introduzido pela Comissão na sequência do pedido de libertação acelerada das 
subvenções feito pelo Parlamento, cujo objetivo é permitir que a avaliação da Comissão 
sobre a elegibilidade das candidaturas ao FEG possa ser apresentada à autoridade 
orçamental em conjunto com a proposta de mobilização do FEG; regista a adoção do 
novo Regulamento FEG, que conferirá maior eficiência, transparência, responsabilidade 
e visibilidade ao FEG;

14. É sua firme convicção ser essencial que a despesa da União seja controlada de forma 
rigorosa com base no princípio da relação custo-benefício; solicita à Comissão que 
descreva claramente o valor acrescentado, em termos de resultados palpáveis, 
decorrentes da criação de uma rubrica orçamental distinta para o FEG;

15. Congratula-se com o alargamento dos objetivos e dos critérios do Regulamento FEG 
introduzidos em dezembro de 2013, para integrar e facilitar as candidaturas de regiões e 
países com menor densidade demográfica; lamenta profundamente que seja uma 
situação excecional e limitada a um limiar de 15 % do montante anual máximo do FEG, 
embora nestas regiões o impacto da crise social, económica e financeira mundial seja 
muito mais acentuado; 

16. Regozija-se com o alargamento do âmbito de aplicação do fundo no que respeita aos 
beneficiários elegíveis (nomeadamente trabalhadores por conta própria) e à prestação de 
serviços cofinanciados pelo FEG a alguns NEET com idades inferiores a 25 anos ou, 
sempre que os Estados-Membros o decidam, inferiores a 30 anos; no entanto, considera 
que o fundo seria mais eficaz e obteria um impacto muito superior se o limiar geral 
passasse de 500 para 200 trabalhadores;

17. Na sequência do alargamento dos objetivos, dos critérios e dos beneficiários elegíveis 
do FEG, insiste na necessidade de aumentar o nível das dotações disponíveis a favor do 

1  JO L 304 de 20.11.2010, p. 47.
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fundo, tanto em termos de autorizações como de pagamentos, para um nível idêntico ao 
de 2013, no mínimo, ou seja, pelo menos 500 milhões de euros, alinhando-o plenamente 
com as prioridades políticas definidas pela União em matéria de promoção do 
investimento no crescimento e no emprego; além disso, relembra ao Conselho a posição 
do Parlamento no sentido de ponderar a integração do FEG no orçamento da União no 
contexto da revisão do QFP 2014-2020, em conformidade com o princípio da unicidade 
orçamental; 

18. Aprova a decisão anexa à presente resolução;

19. Encarrega o seu Presidente de assinar a decisão em referência, juntamente com o 
Presidente do Conselho, e de prover à respetiva publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia;

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução e o respetivo anexo ao 
Conselho e à Comissão.
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ANEXO: DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

relativa à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, nos termos do 
ponto 13 do Acordo Interinstitucional de 2 de Dezembro de 2013 entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental, a cooperação em 
matéria orçamental e a boa gestão financeira (candidatura EGF/2014/000 TA 2014 – 
assistência técnica por iniciativa da Comissão)

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1309/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 17 de dezembro de 2013, relativo ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização 
(2014-2020), que revoga o Regulamento (CE) n.º 1927/20061, e em particular o artigo 11.º, 
n.º 2,

Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 do Conselho, de 2 de dezembro 
de 2013, que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 2014-20202, 
nomeadamente o artigo 12.º,

Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 2 de dezembro de 2013 entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental, a cooperação em matéria 
orçamental e a boa gestão financeira3, nomeadamente o ponto 13,

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,

Considerando o seguinte:

(1) O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) foi criado com vista a prestar 
apoio a trabalhadores despedidos e a trabalhadores por conta própria cujas atividades 
cessaram em resultado de importantes mudanças estruturais nos padrões do comércio 
mundial devidas à globalização, em resultado da continuação da crise financeira e 
económica mundial a que faz referência o Regulamento (CE) n.º 546/20094, ou de uma 
nova crise financeira e económica, visando também ajudar à sua reintegração no 
mercado de trabalho.

(2) A intervenção do FEG não deve exceder o montante máximo anual de 150 milhões de 
euros (a preços de 2011), conforme disposto no artigo 12.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 1311/2013.

1 JO L 347 de 20.12.2013, p. 855.
2 JO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
3 JO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
4 JO L 167 de 29.06.09, p. 26.
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(3) O Regulamento (UE) n.º 1309/2013 estabelece que até 0,5 % do montante máximo 
anual do FEG pode ser disponibilizado anualmente para assistência técnica por 
iniciativa da Comissão. A Comissão propõe, por isso, a mobilização do montante de 
330 000 euros.

(4) O FEG deve, por conseguinte, ser mobilizado a fim de prestar assistência técnica por 
iniciativa da Comissão,

ADOPTARAM A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.º

No quadro do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2014, é mobilizada uma 
quantia de 330 000 euros em dotações de autorização e de pagamento ao abrigo do Fundo 
Europeu de Ajustamento à Globalização.

Artigo 2.º

A presente decisão é publicada no Jornal Oficial da União Europeia.

Feito em Bruxelas, em

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho
O Presidente O Presidente
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Antecedentes
O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização foi criado para prestar apoio adicional aos 
trabalhadores que sofrem as consequências de importantes mudanças estruturais nos padrões 
do comércio mundial. 

Nos termos do disposto no ponto 28 do Acordo Interinstitucional de 17 de maio de 2006 sobre 
a disciplina orçamental e a boa gestão financeira1 (substituído pelo AII de 2 de dezembro de 
2013) e no artigo 12.º do Regulamento (UE, Euratom) n.º 1927/20062 (substituído pelo 
Regulamento (CE) n.º 1309/2013, o Fundo não pode exceder um montante máximo anual de 
500 milhões de euros, obtido a partir da margem existente abaixo do limite máximo global de 
despesas do exercício anterior, e/ou a partir das dotações de autorização anuladas 
provenientes dos dois exercícios anteriores, excluindo as relacionadas com a categoria de 
despesa 1b. 

Nos termos do disposto no artigo 12.º do Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 que 
estabelece o Quadro Financeiro Plurianual para o período 2014-20203 e do artigo 15.º do 
Regulamento (CE) n.º 1309/20134, o Fundo não pode exceder o montante anual máximo de 
150 milhões de euros (a preços de 2011). Os montantes adequados são inscritos no orçamento 
geral da União, a título de provisão.

No que diz respeito ao processo de mobilização do Fundo, nos termos do ponto 13 do Acordo 
Interinstitucional de 2 de dezembro de 2013 entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre a disciplina orçamental, a cooperação em matéria orçamental e a boa gestão 
financeira5, a Comissão, em caso de avaliação positiva do pedido, apresenta à autoridade 
orçamental uma proposta para a mobilização do Fundo e, em simultâneo, o pedido de 
transferência correspondente. Em caso de desacordo, deve ser iniciado um processo de 
concertação tripartida.

II. Proposta da Comissão
Em 24 de junho de 2014, a Comissão aprovou uma nova proposta de decisão relativa à 
mobilização do FEG.

A proposta diz respeito à mobilização de 330 000 euros do Fundo para cobrir despesas de 
assistência técnica da Comissão. O objetivo da assistência técnica é financiar o 
acompanhamento e a informação, criar uma base de conhecimentos/interface e aconselhar os 
Estados-Membros quanto à utilização, acompanhamento e avaliação do FEG. De acordo com 
o artigo 11.º, n.º 1, do Regulamento FEG, 0,5 % do montante máximo anual do FEG (ou seja, 
750 000 euros em preços de 2011) pode ser disponibilizado anualmente, por iniciativa da 
Comissão, para despesas de assistência técnica.

1 JO C 139 de 14.6.2006, p. 1.

2 JO L 406 de 30.12.2006, p. 1.
3 JO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
4 JO L 347 de 30.12.2013, p. 855.
5 JO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
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Segundo a proposta da Comissão, em 2014, o montante solicitado destina-se a cobrir os 
custos das seguintes atividades:

Acompanhamento: A Comissão irá recolher dados sobre as candidaturas recebidas e 
financiadas, bem como sobre medidas propostas e executadas, e procederá à atualização do 
retrato estatístico do FEG. Com base nos trabalhos preparatórios dos últimos anos, a maior 
parte do trabalho será feita com os recursos administrativos normais da Comissão. No entanto, 
será necessário recorrer a alguns peritos externos para reforçar e assegurar as funcionalidades 
da base de dados do FEG, em conformidade com as conclusões do Serviço de Auditoria 
Interna da Comissão. O custo do conjunto destas ações está estimado em 20 000 euros.

Informação: O sítio web do FEG1, que a Comissão criou na sua área de ação relacionada com 
emprego, assuntos sociais e inclusão e que lhe compete manter, de acordo com o artigo 12.º, 
n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 1309/2013, será regularmente atualizado e ampliado, sendo 
cada novo elemento traduzido para todas as línguas da UE. Será produzida informação sobre 
o novo Regulamento do FEG e uma publicação em papel da avaliação ex post do FEG será 
disponibilizada juntamente com uma publicação eletrónica. A sensibilização para o FEG e a 
sua visibilidade serão incentivadas. O FEG será também referido em diversas publicações e 
atividades audiovisuais da Comissão. O custo do conjunto destas ações está estimado em 
20 000 euros.

Criação de uma base de conhecimentos: A Comissão prossegue o seu trabalho tendo em vista 
a elaboração de um formulário eletrónico de candidatura e de procedimentos normalizados 
para as candidaturas ao FEG, que permitirão simplificar as candidaturas ao abrigo do novo 
regulamento e acelerar o seu processamento, facilitando o acesso aos relatórios para diferentes 
necessidades. Prossegue igualmente a normalização dos formulários dos relatórios finais, com 
o objetivo de aliviar o ónus administrativo para os Estados-Membros. O custo destas ações 
está estimado em 100 000 euros.

Assistência técnica e administrativa: O Grupo de Peritos de Contacto do FEG, que contém um 
representante de cada Estado-Membro, realizará duas reuniões, com um custo estimado em 
70 000 euros.

Além disso, a Comissão irá organizar atividades de criação de redes entre os 
Estados-Membros, prevendo a realização, em torno das mesmas datas, de dois seminários que 
contarão com a participação dos organismos de execução do FEG nos Estados-Membros e 
incidirão em questões relacionadas com a interpretação do novo Regulamento do FEG, 
designadamente no que diz respeito à possível inclusão de jovens NEET nas medidas. O custo 
destas ações está estimado em 120 000 euros.

Avaliação: Não será necessário disponibilizar fundos para avaliações em 2014. Em 2015, será 
lançado um concurso público para a avaliação intercalar, com vista à conclusão da avaliação 
até 30 de junho de 2017, em conformidade com o artigo 20.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento 
(UE) n.º 1309/2013.

III. Processo

1 http://ec.europa.eu/egf 
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A fim de mobilizar o Fundo, a Comissão apresentou à autoridade orçamental um pedido de 
transferência no montante total de 330 000 euros da reserva do FEG (40 02 43) e das dotações 
para pagamentos (40 02 43) para a rubrica orçamental do FEG (04 01 04 04).

Esta é a quinta proposta de transferência com vista à mobilização do Fundo transmitida à 
autoridade orçamental, até à data, em 2014.

O processo de concertação tripartida será iniciado em caso de desacordo, conforme previsto 
no artigo 15.°, n.º 4, do Regulamento FEG.

Nos termos de um acordo interno, a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais deverá ser 
associada ao processo, a fim de dar apoio e contributo construtivos à avaliação das 
candidaturas à concessão de apoios a título do Fundo.

IV. Opinião da relatora

A relatora concorda com as medidas propostas pela Comissão, que deverão ser financiadas a 
título de assistência técnica e virão, no seu entender, simplificar o processo de candidatura e 
permitir um melhor acesso aos dados relevantes. 
 
Apoia, em particular, as medidas propostas para a partilha de conhecimento e informação 
através do sítio web do FEG, dos grupos de peritos e das redes a nível local, regional e 
nacional que, associadas a uma melhor visão global do funcionamento do FEG, deverão 
conduzir a uma execução futura mais eficiente deste fundo. 

A relatora acolhe muito favoravelmente o alargamento do âmbito do FEG no que respeita aos 
beneficiários elegíveis, nomeadamente trabalhadores por conta própria, e à prestação de 
serviços cofinanciados pelo FEG a alguns NEET (um jovem «fora dos circuitos da educação, 
do emprego e da formação») com idades inferiores a 25 anos ou, sempre que os 
Estados-Membros o decidam, inferiores a 30 anos, o que, mais uma vez, demonstra a 
necessidade de aumentar os recursos disponibilizados a favor do FEG.

A relatora encoraja a prestação de mais assistência, autónoma e de fácil acesso a nível 
regional, potenciando soluções locais e regionais sempre que possa ocorrer uma situação do 
âmbito do FEG. 

A relatora congratula-se com o alargamento dos objetivos e dos critérios do FEG, a fim de 
integrar e facilitar as candidaturas de regiões e países com menor densidade demográfica. No 
entanto, lamenta o caráter excecional desta medida e considera que deve ser definido um 
limiar anual mais elevado. Considera também que o limiar de 500 trabalhadores deve ser 
reduzido para 200, a fim de facilitar o acesso ao fundo.

A relatora insiste na necessidade de, no mínimo, regressar ao nível anterior de dotações do 
FEG (500 milhões de euros), principalmente tendo em conta o alargamento do âmbito de 
aplicação do fundo, na sequência das prioridades políticas definidas pela UE. Além disso, e de 
acordo com o princípio da unicidade orçamental, a relatora considera que, por razões de 
transparência e de responsabilização, é da maior importância promover a integração do FEG 
no orçamento.
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A relatora insiste, em especial, na necessidade urgente de reintegrar o critério da «derrogação 
de crise» e de introduzir disposições especiais destinadas a facilitar a mobilização do FEG a 
favor de Estados-Membros confrontados com condicionamentos sociais, económicos e 
financeiros particularmente severos.

A relatora recomenda o reforço da ligação entre todas as partes envolvidas em candidaturas 
do FEG e solicita aos Estados-Membros que implementem, a nível local, regional e nacional, 
um conjunto complementar de medidas destinadas a assegurar que seja dado apoio adequado 
aos trabalhadores, por um lado, assim como a estabelecer disposições legais adequadas para 
evitar qualquer utilização indevida de dotações do FEG, por outro.
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ANEXO: CARTA DA COMISSÃO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS

ZP/ch D(2014)39257

Exmo. Senhor Deputado Jean Arthuis
Presidente da Comissão dos Orçamentos
ASP 09G205

Assunto: Parecer sobre a mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização (FEG) relativamente à candidatura EGF/2014/000 Assistência Técnica 
2014 (COM(2014)366 final)

Senhor Presidente,

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (EMPL) e o seu Grupo de Trabalho sobre o 
Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização examinaram a mobilização deste Fundo 
relativamente à candidatura EGF/2014/000 Assistência Técnica 2014 e aprovaram o seguinte 
parecer:

A EMPL e o seu Grupo de Trabalho sobre o FEG pronunciaram-se a favor da mobilização do 
FEG no caso do presente pedido. A este respeito, a comissão EMPL formula algumas 
observações, sem, contudo, pôr em causa a transferência dos pagamentos.

As deliberações da comissão EMPL basearam-se nas seguintes considerações:

A) Considerando que o montante de 330 000 euros proposto, a mobilizar pela Comissão para 
efeitos de assistência técnica em 2014, se encontra aquém do limite máximo de 0,5% do 
montante anual máximo do FEG (150 milhões de euros a preços de 2011), tal como 
consagrado no artigo 11.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1309/2013 (Regulamento FEG);

B) Considerando que as conclusões da auditoria interna da Comissão apontam para a 
necessidade de melhorar e assegurar as funcionalidades da base de dados do FEG, que 
requerem o recurso a especialização externa; 

C) Considerando que as despesas relativas à assistência técnica em 2014 foram objeto de 
redução significativa em relação ao ano anterior, devido também ao facto de não existirem 
avaliações a financiar; 

D) Considerando que a fase final da avaliação ex-post do FEG (2007-2013) foi realizada em 
2013;

E) Considerando que o número de processos do FEG que até agora foram encerrados fornece 
um volume considerável de dados qualitativos e quantitativos no que diz respeito à 
influência deste Fundo em relação à empregabilidade de trabalhadores despedidos devido 
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aos efeitos da globalização e da crise financeira e económica, assim como sobre a situação 
do emprego e da formação profissional nas regiões afetadas da União;

F) Considerando que o custo das atividades de informação em 2014 foi reduzido de forma 
significativa; 

G) Considerando que o Grupo de Trabalho sobre o FEG sublinhou frequentemente a 
necessidade de uma melhor visibilidade deste Fundo enquanto instrumento comunitário de 
solidariedade para com os trabalhadores despedidos;

H) Considerando que estão em curso os preparativos tendo em vista a integração do FEG no 
sistema eletrónico de intercâmbio de informações (SFC2014); 

I) Considerando que a assistência técnica prestada pela Comissão aos Estados-Membros 
apoia e reforça a utilização do FEG ao disponibilizar informação sobre as candidaturas e 
ao divulgar as melhores práticas entre os Estados-Membros; 

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta, por conseguinte, a Comissão dos 
Orçamentos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar sobre a mobilização do Fundo para assistência técnica da 
Comissão:

1. Concorda com as medidas propostas pela Comissão para financiamento a título de 
assistência técnica nos termos do artigo 11.º, n.ºs 1 e 4, e do artigo 12.º, n.ºs 2, 3 e 4, do 
Regulamento FEG;

2. Constata que o custo das atividades de informação em 2014 foi reduzido de forma 
significativa; sublinha ser importante que tal não surta um efeito adverso na produção e 
na distribuição, em quantidade suficiente, de material de informação e na necessária 
orientação sobre o novo Regulamento FEG no primeiro ano de execução; 

3. Destaca a importância de reforçar a sensibilização geral sobre o FEG e respetiva 
visibilidade; recorda aos Estados-Membros requerentes o seu papel de divulgação das 
ações financiadas pelo FEG junto dos beneficiários visados, das autoridades, dos 
parceiros sociais, dos meios de comunicação e do público, tal como consta do artigo 12.º 
do Regulamento;

4. Saúda o facto de, em 2013, ter sido realizada a fase final da avaliação ex-post do FEG 
(2007-2013); exorta à publicação atempada da avaliação final, de acordo com o prazo 
definido no artigo 17.º do anterior Regulamento FEG (Regulamento (CE) n.º 1927/2006); 

5. Constata que a Comissão já começou a trabalhar em 2011 no formulário eletrónico de 
candidatura e no desenvolvimento de procedimentos normalizados com vista à 
simplificação e a um tratamento mais rápido das candidaturas, bem como à melhoria dos 
relatórios; toma, além disso, nota dos preparativos tendo em vista a integração do FEG no 
sistema eletrónico de intercâmbio de informações (SFC2014); solicita à Comissão que dê 
conta dos progressos realizados na sequência da utilização da assistência técnica entre 
2011 e 2013; 
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6. Recorda a importância da criação de redes e da troca de informações sobre o FEG, 
nomeadamente em relação às disposições do novo Regulamento; apoia, por conseguinte, 
o financiamento do grupo de peritos de contacto do FEG; apela à Comissão para que 
convide o Parlamento para as reuniões e seminários do grupo de peritos, em 
conformidade com as disposições aplicáveis do acordo - quadro sobre as relações entre o 
Parlamento Europeu e a Comissão Europeia1; salienta, além disso, a importância de 
estabelecer uma ligação entre todos os envolvidos nas candidaturas do FEG, incluindo os 
parceiros sociais.

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha elevada consideração.

Marita ULVSKOG, 

Presidente em exercício, primeira Vice-Presidente

1 Jornal Oficial da União Europeia, L 304/47 de 20.11.2010. 
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