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SUGESTÕES 

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, 

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

resolução que aprovar: 

− Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1927/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 20 de dezembro de 2006, que institui o Fundo Europeu de Ajustamento à 

Globalização (Regulamento FEG)1, 

− 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 1927/2006 (novo 

Regulamento FEG)2, 

− Tendo em conta o relatório da Comissão de 22 de julho de 2015 sobre as atividades do 

Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização em 2013 e 2014 (COM(2015)0355), 

− Tendo em conta o relatório especial n.º 7/2013 do Tribunal de Contas sobre o Fundo 

Europeu de Ajustamento à Globalização, juntamente com as respostas da Comissão3 («o 

relatório do Tribunal»), 

A. Considerando que o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) foi criado para 

apoiar os trabalhadores que tenham perdido os seus empregos em resultado de 

importantes mudanças estruturais nos padrões do comércio mundial; 

B. Considerando que o artigo 19.º do Regulamento (CE) n.º 1309/2013 exige que, de dois em 

dois anos, a Comissão apresente ao Parlamento e ao Conselho um relatório quantitativo e 

qualitativo completo sobre as atividades realizadas nos dois anos anteriores; 

C. Considerando que o FEG foi concebido para resolver situações de emergência pontuais e a 

curto prazo, contrariamente ao Fundo Social Europeu (FSE), que também apoia 

trabalhadores despedidos mas cujo objetivo é corrigir desequilíbrios estruturais a longo 

prazo, principalmente através de programas de aprendizagem ao longo da vida; 

1. Observa que o montante total dos auxílios aprovados a título do FEG a contar da data do 

primeiro pedido até setembro de 2015 ascendeu a cerca de 545 milhões de EUR 

provenientes do orçamento da União e cerca de 390 milhões de EUR a cargo dos 

orçamentos dos Estados-Membros, num total de 139 pedidos aprovados dos 

Estados-Membros; 

2. Considera necessário intensificar o recurso ao FEG para prevenir e lidar com as 

deslocalizações, bem como em resposta às crises setoriais causadas por flutuações de 

preços e da procura mundial; 

3. Constata, com base no relatório do Tribunal de Contas, que quase todos os trabalhadores 

                                                 
1 JO L 406 de 30.12.2006, p. 1. 
2 JO L 347 de 20.12.2013, p. 855. 
3 JO C 182 de 27.6.2013, p. 3. 
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elegíveis puderam beneficiar de medidas personalizadas no âmbito do FEG; observa que 

os serviços prestados a potenciais beneficiários foram geralmente adaptados às suas 

necessidades, aumentando, por isso, a probabilidade de obtenção de resultados; observa, 

além disso, que o apoio concedido a título do FEG foi, em geral, bem coordenado com o 

FSE e com as medidas nacionais para o mercado de trabalho, uma vez que as medidas já 

existentes foram complementadas com outras medidas do FEG especificamente 

destinadas a dar resposta às necessidades dos trabalhadores; 

4. Insta a Comissão a zelar por que o FEG dê resposta às necessidades específicas dos 

trabalhadores independentes; salienta que as deslocalizações e outras consequências da 

globalização, como a «economia da partilha» e a robótica, estão a afetar importantes 

setores da economia europeia em que o número de trabalhadores por conta própria está 

constantemente a aumentar; 

5. Salienta que, em alguns casos, os trabalhadores despedidos que antes haviam sido 

empregados pelos fornecedores de uma empresa afetada não foram abrangidos pelo apoio 

do FEG; regista a explicação da Comissão, segundo a qual os trabalhadores afetados de 

fornecedores a jusante nunca foram intencionalmente excluídos, na medida em que a 

Comissão envida todos os esforços, juntamente com os Estados-Membros, para alcançar 

um equilíbrio razoável entre a cobertura global e o tempo necessário para preparar e 

apresentar um pedido; assinala que a Comissão deveria incluir mais informações sobre os 

setores em que era provável que os trabalhadores encontrassem emprego e em que 

medida a formação proposta era consonante com as perspetivas económicas futuras e 

com as necessidades do mercado de trabalho nas regiões afetadas pelos despedimentos; 

6. Exorta a Comissão a reduzir o limiar de elegibilidade, atualmente fixado em 500 

despedimentos, para 100 despedimentos no caso das empresas de média dimensão e 50 

no caso das pequenas empresas, para ter a certeza de que a ajuda chega aos trabalhadores 

empregados pelas PME, que, regra geral, são os mais afetados pelos efeitos da 

globalização; 

7. Observa que, apesar de o FSE não dever dar resposta a situações imprevisíveis, todas as 

medidas tomadas no âmbito do Regulamento FEG também podem ser aplicadas ao abrigo 

do FSE; observa que as principais razões por que alguns Estados-Membros preferem 

recorrer ao FSE e não ao FEG são a taxa de cofinanciamento mais elevada do FSE, a 

execução mais rápida do FSE, a inexistência de pré-financiamento do FEG, a morosidade 

do processo de aprovação do FEG e a condições mais restritivas do FEG; 

8. Observa que, em muitos casos, os Estados-Membros se deparam ainda com outras 

dificuldades na apresentação de comprovativos de que os despedimentos coletivos 

cumprem os critérios de intervenção do FEG, tarefa que se torna ainda mais difícil 

quando são afetadas várias PME; insta, por conseguinte, a Comissão a resolver as 

deficiências supramencionadas para que o FEG seja uma solução viável para os 

trabalhadores despedidos; 

9. Considera que a qualidade e a disponibilidade de dados de reintegração foram 

prejudicadas por uma série de fatores; salienta que, de um modo geral, os Estados-

Membros não definiram objetivos quantitativos de reinserção e que, em alguns casos, os 

serviços de emprego públicos ou privados não procederam a uma distinção sistemática 

entre o FEG, o FSE e outras medidas nacionais ao recolherem os dados relativos à 
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reinserção; solicita à Comissão que forneça anualmente uma avaliação completa dos 

resultados obtidos para cada intervenção do FEG e disponibilize dados sobre os pedidos 

de apoio do FEG não aprovados a nível da Comissão, bem como sobre os motivos de tais 

decisões; 

10. Chama a atenção para o facto de as autoridades dos Estados-Membros não terem de fazer 

uma distinção entre medidas ativas do mercado de trabalho, como as ações de formação e 

as ajudas ao exercício de uma atividade independente, e ajuda ao rendimento dos 

trabalhadores assalariados; constata, além disso, a ausência de informações específicas 

que permitam, de modo a facilitar a avaliação do impacto do FEG, identificar os projetos 

cofinanciados pelo FSE que realmente poderiam ter cumprido os critérios de intervenção 

do FEG; solicita à Comissão que analise esta questão e apresente um relatório sobre o 

número e o alcance dos projetos do FSE que satisfazem os critérios de intervenção do 

FEG; 

11. Verifica que a Comissão introduziu melhorias na base de dados do FEG, na qual são 

registados os dados quantitativos sobre as intervenções do FEG para fins estatísticos, 

facilitando a apresentação de pedidos pelos Estados-Membros e a análise e comparação 

pela Comissão dos dados sobre os casos de assistência do FEG; observa, além disso, que 

a Comissão incluiu o FEG no sistema de gestão partilhada dos fundos comuns, o que se 

deverá traduzir na apresentação de candidaturas mais corretas e completas e em nova 

redução do tempo necessário para que um pedido apresentado por um Estado-Membro 

seja adotado pelo Parlamento e o Conselho; observa que, no interesse da transparência e 

da responsabilização democrática, a Comissão deveria ter garantido o acesso do público a 

todos os documentos relacionados com processos do FEG; 

12. Observa que os formulários de candidatura ao FEG não contêm quaisquer informações 

sobre as empresas cujos trabalhadores foram objeto de medidas relacionadas com o FEG; 

insta a Comissão a apresentar dados mais pormenorizados e a avaliar se os encerramentos 

e/ou despedimentos se deveram ao facto de as empresas deslocalizarem a produção para 

países terceiros ou outros Estados-Membros com políticas fiscais agressivas destinadas a 

atrair o investimento; exorta a Comissão a ponderar a introdução de um instrumento que 

obrigue as empresas que deslocalizem a produção para fora da UE a contribuírem para a 

reinserção no mercado de trabalho dos trabalhadores despedidos; 

13. Considera que o FEG deve poder dar a sua contribuição financeira rapidamente, de modo 

a maximizar o seu impacto e permitir que os trabalhadores afetados beneficiem das 

medidas financiadas o mais cedo possível após o seu despedimento; chama a atenção para 

o facto de, segundo o relatório do Tribunal, a duração média de um processo de 

aprovação do FEG ser de 41 semanas; reconhece que a Comissão está a envidar esforços 

para minimizar os atrasos sempre que possível; observa, além disso, que, de acordo com 

a regulamentação em vigor, algumas partes do procedimento não podem ser abreviadas; 

exorta a Comissão a informar se as alterações nas suas candidaturas e formulários em 

linha contribuíram para encurtar o procedimento do FEG; 

14. Regista a declaração da Comissão, segundo a qual o Regulamento FEG não prevê 

objetivos quantitativos de reinserção e as diversas medidas do FEG podem ser avaliadas 

por outros meios; salienta que tem sido difícil avaliar claramente o êxito deste 

instrumento e a sua contribuição real como instrumento único para a reinserção dos 
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trabalhadores; observa que o pacote coordenado de serviços personalizados cofinanciados 

pelo FEG deve ser equilibrado com outras ações complementando-as, a fim de fornecer 

um «valor acrescentado europeu» com benefícios claros e visíveis para a União e os seus 

cidadãos; 

15. Relembra que as contribuições financeiras do FEG devem ser prioritariamente canalizadas 

para medidas ativas do mercado de trabalho destinadas a reintegrar rapidamente os 

beneficiários em empregos sustentáveis, dentro ou fora do seu setor original de atividade; 

observa que em todos os casos auditados mencionados no relatório do Tribunal de Contas 

foram identificadas medidas de apoio ao rendimento dos trabalhadores, e que as mesmas 

corresponderam a 33 % das despesas reembolsadas para todos os processos do FEG; 

recorda que o novo Regulamento FEG limita os custos das medidas especiais limitadas 

no tempo - como subsídios de procura de emprego e incentivos ao recrutamento 

destinados aos empregadores - a 35 % do custo total do pacote coordenado, e que as 

ações apoiadas pelo FEG não substituem as medidas passivas de proteção social previstas 

pelos Estados-Membros no âmbito dos respetivos sistemas nacionais. 
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