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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 (candidatura 

apresentada pelos Países Baixos – EGF/2018/001 NL/Financial service activities) 

(COM(2018)0548 – C8-0392/2018 – 2018/2220(BUD)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

(COM(2018)0548 – C8-0392/2018), 

– 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) 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 o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, 

– Tendo em conta a carta da Comissão do Desenvolvimento Regional, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos (A8-0294/2018), 

A. Considerando que a União criou instrumentos legislativos e orçamentais para prestar 

apoio complementar aos trabalhadores atingidos pelos efeitos de mudanças estruturais 

importantes nos padrões do comércio mundial ou da crise económica e financeira 

mundial, bem como para ajudar a sua reintegração no mercado de trabalho; 

B. Considerando que a assistência financeira da União aos trabalhadores despedidos 

deverá ser dinâmica e disponibilizada da forma mais rápida e eficiente possível; 

C. Considerando que os Países Baixos apresentaram a candidatura EGF/2018/001 

NL/Financial Services Activities a uma contribuição financeira do FEG, na sequência 

de 1 324 despedimentos no setor económico classificado na divisão 64 da NACE Rev. 2 

                                                 
1 JO L 347 de 20.12.2013, p. 855. 
2 JO L 347 de 20.12.2013, p. 884. 
3 JO L 373 de 20.12.2013, p. 1. 
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(Atividades de serviços financeiros, exceto seguros e fundos de pensões) nas regiões de 

nível 2 da NUTS Friesland (NL12), Drenthe (NL13) e Overijssel (NL21), nos Países 

Baixos, a primeira neste setor económico desde a criação do FEG; 

D. Considerando que a candidatura tem por base o critério de intervenção previsto no 

artigo 4.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento FEG, que condiciona a intervenção à 

ocorrência de pelo menos 500 despedimentos, num período de referência de nove 

meses, em empresas que operem no mesmo setor económico da divisão da NACE Rev. 

2 e estejam situadas numa região ou em duas regiões contíguas ao nível NUTS 2 de um 

Estado-Membro; 

1. Partilha o ponto de vista da Comissão segundo o qual as condições estabelecidas no 

artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento FEG estão satisfeitas, e que os Países Baixos têm 

direito a uma contribuição financeira no montante de 1 192 500 EUR ao abrigo do 

referido Regulamento, o que representa 60 % do custo total de 1 987 500 EUR; 

2. Observa que as autoridades neerlandesas apresentaram a candidatura em 23 de fevereiro 

de 2018 e que, na sequência da transmissão de informações complementares pelos 

Países Baixos, a avaliação do pedido foi concluída pela Comissão em 20 de julho de 

2018 e transmitida ao Parlamento em 20 de agosto de 2018; 

3. Observa que os Países Baixos argumentam que os despedimentos estão ligados à crise 

económica e ao seu impacto no funcionamento e nos serviços dos bancos neerlandeses; 

reconhece que a conjuntura de baixas taxas de juro, introduzidas em resposta à crise 

financeira, o maior rigor das condições regulamentares, o declínio significativo do 

mercado hipotecário e a redução na concessão de crédito às pequenas e médias 

empresas (PME) são fatores que induziram uma diminuição da rentabilidade e criaram 

uma necessidade premente de redução dos custos; lamenta que os bancos tenham, em 

consequência disso, reduzido os seus efetivos e encerrado principalmente sucursais 

regionais, orientando as atividades para os serviços bancários em linha; 

4. Reconhece que, apesar de uma certa recuperação registada nos últimos anos, o mercado 

do crédito hipotecário continua a ser inferior ao que era antes da crise financeira; 

5. Lamenta que os setores financeiros de outros Estados-Membros enfrentem pressões 

semelhantes; reconhece que, em alguns casos, os despedimentos podem ser repartidos 

por um período demasiado longo para satisfazer os critérios do FEG; convida, no 

entanto, os governos dos Estados-Membros a ponderarem se o FEG pode desempenhar 

um papel útil em permitir que os trabalhadores se adaptem a estas alterações; 

6. Recorda que os despedimentos ocorridos em 20 empresas que operavam ou operam no 

setor financeiro neerlandês terão previsivelmente um impacto adverso negativo na 

economia local, que o desemprego nas três províncias abrangidas pela aplicação 

(Friesland, Drenthe e Overijssel) é superior à média nacional, e que o impacto dos 

despedimentos está associado às dificuldades de mudança de emprego, devido à 

escassez de postos de trabalho, ao baixo nível de habilitações escolares dos 

trabalhadores despedidos e ao elevado número de candidatos a emprego; 

7. Observa que a candidatura diz respeito ao despedimento de 1 324 trabalhadores; 

interroga-se, no entanto, por que razão apenas 450 serão visados pelas medidas 
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propostas; chama a atenção para o facto de a maioria dos trabalhadores despedidos 

serem mulheres (59 %) que faziam parte do pessoal administrativo ou trabalhavam 

como rececionistas; observa, além disso, que 27 % dos trabalhadores despedidos têm 

mais de 55 anos; reconhece, tendo em conta este facto, a importância de medidas ativas 

do mercado de trabalho cofinanciadas pelo FEG para melhorar as possibilidades de 

reintegração no mercado de trabalho destes grupos vulneráveis;  

8. Congratula-se com a decisão de os Países Baixos centrarem a assistência em grupos 

vulneráveis e ajudarem as pessoas a mudar de profissão, setor ou região, incluindo a 

formação para o setor retalhista e para os novos perfis profissionais, como os 

transportes, os serviços informáticos e as profissões técnicas, que oferecem mais 

oportunidades de emprego; 

9. Assinala que os Países Baixos preveem sete tipos de ações para os trabalhadores 

despedidos abrangidos pela presente candidatura: (i) admissão, (ii) assistência na 

procura de emprego, (iii) reserva de mobilidade, (iv) formação e aconselhamento para a 

promoção do empreendedorismo, (v) ações de formação e de reconversão, (vi) 

assistência à recolocação, (vii) apoio à promoção do empreendedorismo; 

10. Observa que a reserva de mobilidade representa quase 30 % do pacote total de serviços 

personalizados; entende que isto implica formação para pessoas que, de outra forma, 

teriam dificuldade em encontrar emprego; 

11. Reconhece que o pacote coordenado de serviços personalizados foi elaborado em 

consulta com as partes interessadas e os parceiros sociais como a Associação Bancária 

dos Países Baixos (NVB), a Confederação Sindical Neerlandesa (FNV) e a 

Confederação Neerlandesa dos Sindicatos Cristãos (CNV);  

12. Salienta que as autoridades neerlandesas confirmam que as medidas elegíveis não 

beneficiam de assistência de outros fundos ou instrumentos financeiros da União;  

13. Reitera que a assistência do FEG não deve substituir medidas que sejam da 

responsabilidade das empresas, por força da legislação nacional ou de acordos coletivos, 

ou medidas de reestruturação de empresas ou setores; 

14. Exorta a Comissão a instar as autoridades nacionais a fornecerem mais informações, em 

futuras propostas, sobre os setores com perspetivas de crescimento e, 

consequentemente, suscetíveis de contratar pessoas, assim como a recolherem dados 

fundamentados sobre o impacto do financiamento do FEG, nomeadamente sobre a 

qualidade dos empregos e a taxa de reintegração alcançada graças ao FEG;  

15. Recorda que, em conformidade com o artigo 7.º do Regulamento, a conceção do pacote 

coordenado de serviços personalizados deve antecipar as futuras perspetivas do 

mercado de trabalho e as competências necessárias e deve ser compatível com a 

transição para uma economia sustentável e eficiente do ponto de vista dos recursos; 

16. Reitera o seu apelo à Comissão para que assegure o acesso do público a todos os 

documentos relativos a processos do FEG; 

17. Aprova a decisão anexa à presente resolução; 
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18. 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; 

19. 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 

sobre a mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização na sequência de 

uma candidatura apresentada pelos Países Baixos – EGF/2018/NL/Financial service 

activities 

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) e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1927/20061, nomeadamente o artigo 15.º, 

n.º 4, 

 

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 financeira2, 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 para prestar apoio 

a trabalhadores despedidos e a trabalhadores por conta própria cuja atividade tenha 

cessado na sequência de importantes mudanças estruturais nos padrões do comércio 

mundial devidas à globalização, da persistência da crise económica e financeira 

mundial ou de uma nova crise económica e financeira mundial, a fim de os ajudar a 

reintegrarem-se no mercado de trabalho. 

(2) A intervenção do FEG não deve exceder o montante máximo anual de 150 milhões de 

EUR (preços de 2011), conforme disposto no artigo 12.º do Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 1311/20133 do Conselho. 

(3) Em 23 de fevereiro de 2018, os Países Baixos apresentaram uma candidatura à 

mobilização do FEG relativamente a despedimentos em 20 empresas que operam no 

setor dos serviços financeiros nas seguintes regiões: Friesland, Drenthe e Overijssel, 

nos Países Baixos. A candidatura foi complementada por informações adicionais, 

transmitidas em conformidade com o artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 

n.º 1309/2013. A referida candidatura respeita os requisitos para a determinação de 

                                                 
1 JO L 347 de 20.12.2013, p. 855. 
2 JO L 373 de 20.12.2013, p. 1. 
3 Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 do Conselho, de 2 de dezembro de 2013, que estabelece o quadro 

financeiro plurianual para o período de 2014-2020 (JO L 347 de 20.12.2013, p. 884). 
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uma contribuição financeira do FEG, previstos no artigo 13.º do Regulamento (UE) n.º 

1309/2013. 

(4) O FEG deverá, por conseguinte, ser mobilizado a fim de conceder uma contribuição 

financeira no montante de 1 192 500 EUR em resposta à candidatura apresentada 

pelos Países Baixos. 

(5) Para reduzir ao mínimo o tempo necessário para a mobilização do FEG, a presente 

decisão deve ser aplicável a partir da data da sua adoção, 

ADOTARAM A PRESENTE DECISÃO:  

Artigo 1.º 

No quadro do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018, é mobilizada uma 

quantia de 1 192 500 EUR em dotações de autorização e de pagamento ao abrigo do Fundo 

Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG). 

Artigo 2.º 

A presente decisão entra em vigor no dia da sua publicação no Jornal Oficial da União 

Europeia. É aplicável a partir de [data da sua adoção]. 

Feito em Bruxelas, ... 

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho 

O Presidente O Presidente 

                                                 
  Data a inserir pelo Parlamento antes da publicação no JO. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

I. Contexto 

O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização foi criado para prestar um apoio 

complementar aos trabalhadores atingidos pelos efeitos de mudanças estruturais importantes 

nos padrões do comércio mundial.  

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 de 2014-20201, e do artigo 15.º do 

Regulamento (UE) n.º 1309/20132, o Fundo não pode exceder o montante máximo anual de 

150 milhões de EUR (preços de 2011). Os montantes adequados são inscritos no orçamento 

geral da União, a título de provisão. 

No que diz respeito ao procedimento 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 financeira3, a Comissão, em caso de avaliação positiva do pedido, apresenta à 

autoridade orçamental uma proposta para a mobilização do Fundo e, em simultâneo, o 

correspondente pedido de transferência. Em caso de desacordo, deve ser iniciado um processo 

de concertação tripartida. 

II. A candidatura dos Países Baixos e a proposta da Comissão  

Em 20 de julho de 2018, a Comissão adotou uma proposta de decisão sobre a mobilização do 

FEG a favor dos Países Baixos, a fim de apoiar a reintegração no mercado de trabalho de 

trabalhadores despedidos por vinte empresas que operam ou operavam no setor económico 

classificado na divisão 64 da NACE Rev. 2 (Atividades de serviços financeiros, exceto 

seguros e fundos de pensões). Os despedimentos estão localizados nas regiões de nível 2 da 

NUTS Friesland (NL12), Drenthe (NL13) e Overijssel (NL21), nos Países Baixos. A proposta 

foi transmitida ao Parlamento Europeu em 20 de agosto de 2018. 

Esta é a sétima candidatura a ser examinada no âmbito do orçamento de 2018 e a primeira no 

setor económico classificado na divisão 64 da NACE Rev. 2 (Atividades de serviços 

financeiros, exceto seguros e fundos de pensões) desde a criação do FEG. Diz respeito ao 

despedimento de 1 324 trabalhadores e refere-se à mobilização de um montante total de 

1 192 500 EUR do FEG a favor dos Países Baixos. 

A candidatura foi apresentada à Comissão em 23 de fevereiro de 2018 e complementada com 

informações adicionais em 4 de maio de 2018. A Comissão finalizou a sua avaliação em 20 

de julho de 2018 e concluiu, de acordo com as disposições aplicáveis do Regulamento FEG, 

                                                 
1 JO L 347 de 20.12.2013, p. 884. 
2 JO L 347 de 20.12.2013, p. 855. 
3 JO L 373 de 20.12.2013, p. 1. 
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que a candidatura satisfaz as condições para uma contribuição financeira do FEG, tal como 

referido no artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento FEG.  

Os Países Baixos argumentam que os despedimentos estão ligados à crise económica e ao seu 

impacto no funcionamento e nos serviços dos bancos neerlandeses, nomeadamente à 

conjuntura de baixas taxas de juro, introduzidas em resposta à crise financeira, ao maior rigor 

das condições regulamentares, ao declínio significativo do mercado hipotecário e à redução na 

concessão de crédito às pequenas e médias empresas (PME), que induziram uma diminuição 

da rentabilidade e criaram uma necessidade premente de redução dos custos. Em 

consequência, os bancos reduziram os seus efetivos e encerraram principalmente sucursais 

regionais (entre 2004 e 2014, 50 % dos balcões desapareceram), orientando as atividades para 

os serviços bancários em linha. 

Em todas as regiões onde os despedimentos ocorreram o desemprego é superior à média 

nacional de 5,4 % (em Friesland é de 10,8 %, em Drenthe de 7 % e em Overijssel de 6,3 %). 

Trata-se de regiões menos industrializadas e diversificadas que outras regiões nos Países 

Baixos, onde a maior parte das empresas são PME e a reafetação no mesmo setor é difícil.  

A maioria dos trabalhadores despedidos são mulheres (59 %) com níveis de habilitações 

baixos ou médios, nomeadamente pessoal administrativo e rececionistas. Além disso, 27 % 

dos trabalhadores despedidos têm mais de 55 anos. As medidas ativas do mercado de trabalho 

cofinanciadas pelo FEG são tanto mais importantes para melhorar as possibilidades de 

reintegração no mercado de trabalho destes grupos vulneráveis.  

Os sete tipos de medidas previstas para os trabalhadores despedidos e para as quais é 

solicitado o cofinanciamento do FEG são os seguintes: 

– Admissão: esta medida irá avaliar os participantes segundo as suas 

capacidades, potencial e perspetivas de emprego. Desta avaliação resultará um 

parecer.  

– Assistência na procura de emprego: esta medida começará com uma proposta 

para um programa personalizado. Entre outras, incluirá a preparação de 

documentos de transferência, formação intensiva em candidaturas a empregos, 

organização de feiras de emprego e contacto intensivo com os empregadores. 

– Reserva de mobilidade: Trata-se de criar uma reserva flexível de ofertas de 

emprego temporário para candidatos a emprego e empregadores. Serão criadas 

reservas regionais de mobilidade específicas para antigos trabalhadores do 

setor bancário. Esta medida irá proporcionar experiência profissional aos 

trabalhadores (reconvertidos) e ajudá-los a apresentarem-se a novos 

empregadores.  

– Formação e aconselhamento para a promoção do empreendedorismo: Esta 

medida irá proporcionar formação e «coaching» aos participantes que 

tencionem criar as suas próprias empresas, através do desenvolvimento das 

respetivas competências, da elaboração de um plano de negócios sustentável e 

do acompanhamento dos participantes ao longo dos processos legislativos. 
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– Formação e reconversão: trata-se de providenciar ações de formação e 

reconversão, tanto no setor retalhista como em áreas novas, nomeadamente os 

transportes, os serviços de TI, as profissões técnicas e outras. 

– Assistência à recolocação: esta medida proporcionará orientação e 

aconselhamento profissionais e formação técnica. 

– Subvenção para a promoção do empreendedorismo: esta medida consistirá na 

concessão de uma subvenção para cobrir os custos de investimento, se o 

participante tiver obtido as competências necessárias e dispuser de um plano de 

negócios sustentável.   

De acordo com a Comissão, as medidas descritas constituem medidas ativas do mercado de 

trabalho, no âmbito das ações elegíveis definidas no artigo 7.º do Regulamento FEG, e não 

substituem medidas passivas de proteção social. 

As autoridades neerlandesas apresentaram todas as garantias necessárias relativamente aos 

seguintes elementos: 

– serão respeitados os princípios da igualdade de tratamento e da não discriminação no 

acesso às ações propostas e na sua execução;  

– foram cumpridos os requisitos definidos na legislação nacional e da União em 

matéria de despedimentos coletivos;  

– as medidas propostas não receberão apoio financeiro de outros fundos ou 

instrumentos financeiros da União e serão evitados os financiamentos duplos;  

– as medidas propostas serão complementares das medidas financiadas pelos Fundos 

Estruturais; 

– a contribuição financeira do FEG cumprirá as regras processuais e materiais da 

União em matéria de auxílios estatais.  

Os Países Baixos comunicaram à Comissão que o serviço público de emprego 

(Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, UWV), as regiões, fundos na área da 

educação e os parceiros sociais constituem a fonte de pré-financiamento ou cofinanciamento 

nacional. A contribuição financeira será gerida pela unidade de execução de política do 

departamento de serviço, colaboração e execução (SZV; Ministério dos Assuntos Sociais e do 

Emprego). O controlo financeiro será assumido pelo diretor geral do Gabinete para as 

Empresas dos Países Baixos (RVO), do Ministério dos Assuntos Económicos e do Clima, na 

qualidade de autoridade de certificação.  

III. Procedimento 

A fim de mobilizar o Fundo, a Comissão apresentou à autoridade orçamental um pedido de 

transferência, no valor total de 1 192 500 EUR, da reserva do FEG (40 02 43) para a rubrica 

orçamental do FEG (04 04 01).  

Esta é a sétima proposta de transferência com vista à mobilização do Fundo transmitida à 

autoridade orçamental até à data, durante 2018. 
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O processo de concertação tripartida será iniciado em caso de desacordo, conforme previsto 

no artigo 15.º, 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 proporcionar um apoio construtivo e contribuir para a 

avaliação das candidaturas ao Fundo.  
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ANEXO: CARTA DA COMISSÃO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS 

 
 

 

D(2018)33662 

 

 

Jean Arthuis 

Presidente da Comissão dos Orçamentos 

ASP 09G205 

 

 

 

Assunto: Parecer sobre a mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à 

Globalização (FEG) no que diz respeito à candidatura EGF/2018/001 NL 
 

Ex.mo 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/2018/001 NL e aprovaram o seguinte parecer: 

A Comissão EMPL e o seu Grupo de Trabalho sobre o FEG pronunciaram-se a favor da 

mobilização do FEG no caso da presente candidatura. 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 presente pedido se baseia no artigo 4.º, n.º 1, alínea b), do 

Regulamento (UE) n.º 1309/2013 (Regulamento FEG) e se refere ao despedimento de 

1324 trabalhadores em 20 empresas que operam em setores económicos classificados na 

divisão 64 da NACE Rev. 2 (Atividades financeiras, exceto seguros e fundos de pensões);  

B) Considerando que, para estabelecer a relação entre os despedimentos e a crise económica e 

financeira mundial, os Países Baixos alegam que as reduzidas taxas de juro, as condições 

regulamentares mais rigorosas, a diminuição substancial do mercado do crédito 

hipotecário e da concessão de crédito às pequenas e médias empresas (PME) tiveram 

graves repercussões nos serviços e no funcionamento dos bancos neerlandeses, tendo 

provocado uma diminuição da rendibilidade e uma necessidade urgente de reduzir os 

custos; 

C) Considerando que 59,3 % dos trabalhadores visados pela medida são mulheres e 40,7 % 

são homens; que 53,6 % dos beneficiários visados têm entre 30 e 54 anos, enquanto 

26,9 % têm mais de 55 anos e 19,5 % têm menos de 30 anos; 

D) Considerando esta é a primeira candidatura ao FEG no setor das atividades de serviços 

financeiros, exceto seguros e fundos de pensões; 
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Por conseguinte, a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos 

Orçamentos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 

proposta de resolução sobre a candidatura neerlandesa que aprovar: 

1. Partilha o ponto de vista da Comissão segundo o qual os critérios de intervenção previstos 

no artigo 4.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) n.º 1309/2013 estão preenchidos, pelo 

que os Países Baixos têm direito a uma contribuição financeira de 1 192 500 EUR ao 

abrigo do referido Regulamento, o que representa 60 % do custo total de 1 987 500 EUR;  

2. Regista que o desemprego nas três províncias abrangidas pela aplicação (Friesland, 

Drenthe e Overijssel) é superior à média nacional e que as perspetivas de encontrar 

emprego no setor financeiro são reduzidas, uma vez que se prevê uma nova redução do 

emprego; 

3. Reconhece que, apesar de uma certa recuperação registada nos últimos anos, o mercado 

do crédito hipotecário continua a ser inferior ao que era antes da crise financeira; 

4. Reconhece, com pesar, que os setores financeiros de outros Estados-Membros enfrentam 

pressões semelhantes; reconhece que, em alguns casos, os despedimentos podem ser 

repartidos por um período demasiado longo para satisfazer os critérios do FEG; convida, 

não obstante, o governo do Estado-Membro a ponderar se o FEG pode desempenhar um 

papel útil para que os trabalhadores se adaptem a estas alterações; 

5. Congratula-se com a decisão de os Países Baixos centrarem a assistência em grupos 

vulneráveis e ajudarem as pessoas a mudar de profissão, setor ou região, incluindo a 

formação para o setor retalhista e para os novos perfis profissionais, como os transportes, 

os serviços informáticos e as profissões técnicas, que oferecem mais oportunidades de 

emprego; 

6. Faz notar que os serviços personalizados cofinanciados pelo FEG para os trabalhadores 

despedidos incluem também a admissão, a assistência na procura de emprego, a reserva 

de mobilidade, a formação e o acompanhamento do empreendedorismo, a assistência na 

recolocação e as subvenções para promoção do empreendedorismo; 

7. Observa que a reserva de mobilidade representa quase 30 % do pacote total de serviços 

personalizados; entende que isto implica formação para pessoas que, de outra forma, 

teriam dificuldade em encontrar emprego;  

8. Congratula-se com a estreita consulta com as partes interessadas e os parceiros sociais, 

tais como a Associação Bancária dos Países Baixos (NVB), a Confederação Sindical 

Neerlandesa (FNV) e a Confederação Neerlandesa dos Sindicatos Cristãos (CNV), na 

elaboração do pacote coordenado de serviços personalizados, bem como da participação 

dos parceiros sociais no comité diretor, que coordenará todas as medidas do mercado de 

trabalho; 

9. Salienta que as autoridades neerlandesas confirmaram que as ações propostas não 

receberão apoio financeiro de outros fundos ou instrumentos financeiros da União, que 

serão evitados os financiamentos duplos e que essas ações serão complementares às ações 

financiadas pelos fundos estruturais; 
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10. Congratula-se com as garantias dadas pelos Países Baixos de que uma contribuição 

financeira do FEG não substituirá as medidas que a empresa em causa deve empreender 

por força da legislação nacional ou das convenções coletivas; 

 

11. Recorda que, em conformidade com o artigo 7.º do Regulamento, a conceção do pacote 

coordenado de serviços personalizados deve antecipar as futuras perspetivas do mercado 

de trabalho e as competências necessárias e deve ser compatível com a transição para uma 

economia sustentável e eficiente do ponto de vista dos recursos.  

 

 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.ª os meus melhores cumprimentos. 

 

 

 

 

 

 

Marita ULVSKOG  
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ANEXO: CARTA DA COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 

 

 

 

 

Jean ARTHUIS 

Presidente 

Comissão dos Orçamentos 

Parlamento Europeu 
 

 

Assunto: Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização 
 

 
 

Exmo. Senhor Presidente, 
 

 

Foi transmitida para parecer à Comissão do Desenvolvimento Regional uma proposta de 

decisão relativa à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG). Ao 

que nos é dado saber, o relatório sobre essa proposta deverá ser adotado na Comissão dos 

Orçamentos entre 24 e 27 de setembro de 2018: 

 

- O COM(2018)0548 propõe uma contribuição do FEG no montante de 1 192 500 EUR 

para 450 trabalhadores despedidos no setor económico classificado na divisão 64 da NACE 

Rev. 2 (Atividades de serviços financeiros, exceto seguros e fundos de pensões). Os 

despedimentos efetuados pelas empresas em causa afetam principalmente as regiões de nível 

2 da NUTS Friesland (NL13), Drenthe (NL21) e Overijssel (NL21). 

 

As regras aplicáveis às contribuições financeiras do FEG estão estabelecidas no 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), e que revoga o 

Regulamento (CE) n.º 1927/2006. 

 

Os coordenadores da comissão procederam à apreciação desta proposta e solicitaram-me que 

me dirigisse por escrito a V. Exa, declarando que a maioria dos membros desta comissão não 

tem nada a opor à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização tendo em 

vista a afetação do montante acima referido, como solicitado pela Comissão.  
 

 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.ª os meus melhores cumprimentos. 

 

 

 

 

Iskra MIHAYLOVA  
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