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Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 1309/2013 relativo ao Fundo 
Europeu de Ajustamento à Globalização (2014-2020) (COM(2019)0397 – 
C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))

Senhora Presidente,

Foi apresentada uma proposta da Comissão para alterar o Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização (FEG) à Comissão dos Orçamentos para emissão de parecer. Tanto quanto nos é 
dado saber, o relatório sobre essa proposta será adotado na Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais no início de outubro de 2019.

A presente proposta faz parte do plano de preparação e de contingência da União para mitigar 
as perturbações mais significativas causadas pela saída do Reino Unido da União sem um 
acordo de saída. As alterações propostas especificarão que os despedimentos resultantes da 
saída do Reino Unido da União sem um acordo de saída são abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do FEG. A proposta da Comissão destina-se a dar um sinal político de que o FEG 
poderá responder eficazmente, proporcionando assistência a trabalhadores despedidos em 
domínios, setores, territórios ou mercados de trabalho afetados por graves perturbações 
económicas devido à saída do Reino Unido da União sem um acordo de saída. A proposta não 
altera o montante anual máximo do FEG.

Gostaria de sublinhar que a presente proposta confirma claramente a convicção de longa data 
do Parlamento de que o atual quadro orçamental não proporciona o grau de flexibilidade de 
que necessitamos.
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Os coordenadores da comissão procederam à apreciação desta proposta e solicitaram-me que 
me dirigisse por escrito a V. Exa., declarando que esta comissão é a favor da alteração ao 
Regulamento (UE) n.º 1309/2013 relativo ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, 
tal como proposto pela Comissão.

Com os melhores cumprimentos,

Johan Van Overtveldt 


