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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 13
Considerando 1

(1) Não obstante os efeitos geralmente 
positivos da globalização no crescimento e 
no emprego na Comunidade, é oportuno 
instituir um Fundo Europeu de Ajustamento 
à Globalização (de seguida designado por 
“FEG”), através do qual a Comunidade 
demonstrará solidariedade para com 
trabalhadores que perderam os seus 
empregos em resultado de mudanças nos 
padrões do comércio mundial.

(1) Tendo em conta os efeitos da 
globalização no crescimento e no emprego 
na Comunidade, é oportuno instituir um 
Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização (de seguida designado por 
“FEG”), através do qual a Comunidade 
demonstrará solidariedade para com 
trabalhadores que perderam os seus 
empregos em resultado de mudanças nos 
padrões do comércio mundial.

Or. en
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Justificação

A presente alteração reformula o considerando 1 no sentido de o tornar mais realista. 

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 14
Considerando 1

(1) Não obstante os efeitos geralmente 
positivos da globalização no crescimento e 
no emprego na Comunidade, é oportuno 
instituir um Fundo Europeu de Ajustamento 
à Globalização (de seguida designado por 
“FEG”), através do qual a Comunidade 
demonstrará solidariedade para com 
trabalhadores que perderam os seus 
empregos em resultado de mudanças nos 
padrões do comércio mundial.

(1) Não obstante os efeitos geralmente 
positivos da globalização no crescimento e 
no emprego na Comunidade, é oportuno 
instituir um Fundo Europeu de Ajustamento 
à Globalização (de seguida designado por 
“FEG”), através do qual a Comunidade 
demonstrará, de forma equitativa, 
solidariedade para com trabalhadores que 
perderam os seus empregos em resultado de 
mudanças nos padrões do comércio mundial.

Or. el

Justificação

É essencial garantir e demonstrar que o FEG é utilizado de forma equitativa para ajudar os 
trabalhadores europeus.

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 15
Considerando 1 bis (novo)

(1 bis) Os efeitos negativos da globalização 
deverão ser tratados, em primeiro lugar, 
através de uma estratégia comunitária 
sustentável a longo prazo para a política 
comercial destinada a conseguir, a nível 
global, elevados padrões sociais e 
ecológicos.

Or. en
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Justificação

Os efeitos negativos da globalização sobre o emprego devem ser contrariados através de uma 
política comercial comunitária activa e sustentável. O FEG deverá constituir a segunda linha 
deste instrumento. 

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 16
Considerando 1 bis (novo)

(1 bis) A assistência prestada pelo Fundo 
deve ser eficaz e adaptada à situação 
prevalecente no mercado que se encontra 
em constante flutuação e é muitas vezes 
imprevisível.

Or. el

Justificação

Os mercados internacionais e europeus encontram-se em mutação constante e são 
frequentemente imprevisíveis. O Fundo deve adaptar-se a estas tendências e às novas 
necessidades.

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 17
Considerando 1 ter (novo)

(1 ter) Um acompanhamento mais amplo, o 
estudo e a prestação regular de informação 
por parte da Comissão são elementos 
necessários para melhor compreender o 
alcance completo da questão da 
externalização para zonas off-shore, 
incluindo previsões sobre o ponto até ao 
qual a concorrência off-shore já está a 
afectar as indústrias da UE, programas 
adequados de recolha de dados sobre 
tendências da composição quantitativa e 
sectorial dos postos de trabalho que passam 
para zonas off-shore, análises precisas dos 
custos económicos da externalização para 
zonas off-shore (incluindo a perda de 
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receitas fiscais e as despesas sociais 
necessárias para apoiar os trabalhadores 
que passam ao desemprego), dados sobre a 
reafectação dos trabalhadores e os seus 
novos níveis salariais e análises sobre os 
efeitos mais amplos sobre as comunidades.  

Or. en

Justificação

As previsões de alerta antecipado e a existência de dados que avaliem os efeitos da 
externalização para zonas off-shore constituem instrumentos necessários para desenvolver 
respostas adequadas da política comunitária. 

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 18
Considerando 2

(2) O FEG providenciará apoio específico e 
pontual para facilitar a reintegração 
profissional de trabalhadores em áreas ou 
sectores atingidos por graves perturbações 
económicas.

(2) O FEG providenciará apoio específico e 
pontual para facilitar a reintegração 
profissional de trabalhadores em áreas ou 
sectores particularmente afectados por 
mutações estruturais resultantes da 
globalização.

Or. de

Justificação

Quer o desenvolvimento do mercado interno europeu, quer a globalização são processos não 
naturais. No quadro da realização do mercado interno, bem como do processo de 
globalização são necessárias alterações estruturais, as quais propiciam, de um modo geral, 
uma melhor distribuição de recursos e um incremento do bem-estar geral. Assim sendo, não é 
possível falar de uma perturbação do desenvolvimento económico.

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 19
Considerando 4

(4) As actividades do FEG devem ser 
coerentes e compatíveis com as outras 
políticas da Comunidade e conformes com o 

(4) As actividades do FEG devem ser 
coerentes e compatíveis com as outras 
políticas da Comunidade e conformes com o 
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seu acervo. seu acervo e, nomeadamente, com as acções 
realizadas a título dos Fundos Estruturais.

Or. en

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 20
Considerando 5

(5) Uma acção financiada a título do 
presente regulamento não deve beneficiar de 
assistência financeira no âmbito de outros 
instrumentos financeiros da Comunidade.

(5) Uma acção financiada a título do 
presente regulamento não deve beneficiar de 
assistência financeira no âmbito de outros 
instrumentos financeiros da Comunidade.

Porém, é necessária a coordenação com as 
medidas de modernização e de 
reestruturação existentes ou planeadas, 
mas sem que tal coordenação venha a 
resultar na criação de estruturas de gestão 
paralelas ou adicionais para as acções 
financiadas pelo FEG.

Or. en

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 21
Artigo 1, nº 1

1. O presente regulamento institui um Fundo 
Europeu de Ajustamento à Globalização, de 
seguida designado por “o FEG”, para 
permitir à Comunidade apoiar os 
trabalhadores que perderam os respectivos 
empregos em resultado de importantes 
mudanças na estrutura do comércio mundial, 
sempre que se verifique um impacto 
negativo considerável na economia regional 
ou local.

1. O presente regulamento institui um Fundo 
Europeu de Ajustamento à Globalização, de 
seguida designado por “o FEG”, para 
permitir à Comunidade apoiar os 
trabalhadores que perderam os respectivos 
empregos em resultado de importantes 
mudanças na estrutura do comércio mundial, 
sempre que se verifique um impacto 
negativo considerável sobre os sectores 
secundário e terciário da economia regional 
ou local.

Or. en
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Justificação

No caso do sector agrícola, deverão ser utilizados os instrumentos específicos da PAC.

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 22
Artigo 2, parte introdutória

O FEG intervirá financeiramente sempre que 
importantes mudanças na estrutura do 
comércio mundial conduzam a graves 
perturbações económicas, como é o caso de 
um aumento maciço de importações para a 
UE, um declínio progressivo da quota de 
mercado da UE num determinado sector ou 
uma deslocalização para países terceiros, 
que resultem em:

O FEG intervirá financeiramente sempre que 
importantes mudanças na estrutura do 
comércio mundial conduzam a graves 
perturbações económicas, como é o caso de 
um aumento maciço de importações para a 
UE, um declínio acentuado da quota de 
mercado da UE num determinado sector ou 
uma deslocalização para países terceiros, 
que resultem em:

Or. en

Justificação

O FEG deverá poder intervir em caso de declínio acentuado e brusco de quotas de mercado 
da UE resultantes das causas enunciadas no presente artigo. 

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 23
Artigo 2, frase introdutória

O FEG intervirá financeiramente sempre que 
importantes mudanças na estrutura do 
comércio mundial conduzam a graves 
perturbações económicas, como é o caso de 
um aumento maciço de importações para a 
UE, um declínio progressivo da quota de 
mercado da UE num determinado sector ou 
uma deslocalização para países terceiros, 
que resultem em: 

O FEG intervirá financeiramente sempre que 
importantes mudanças na estrutura do 
comércio mundial conduzam a graves 
perturbações económicas, como é o caso de 
um aumento maciço de importações para a 
UE, um declínio progressivo da quota de 
mercado da UE num determinado sector ou 
uma deslocalização para países terceiros ou 
para outros Estados-Membros da UE que 
resultem em: 
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Or. el

Justificação

O presente critério para atribuição do Fundo também deve ter em consideração a 
deslocalização interna de uma empresa entre os Estados-Membros, a fim de evitar injustiças 
resultantes da diferença de tratamento entre os trabalhadores despedidos em resultado de 
deslocalizações no interior ou no exterior da UE. O motivo da deslocalização pode resultar 
da existência de uma mão-de-obra mais barata ou de custos de funcionamento inferiores no 
país de acolhimento.

Alteração apresentada por Šarūnas Birutis

Alteração 24
Artigo 2, alínea a)

(a) pelo menos 1 000 despedimentos numa 
empresa, incluindo-se neste número os 
trabalhadores despedidos de empresas suas 
fornecedoras ou produtoras a jusante, numa 
região em que o desemprego, medido ao 
nível NUTS III, seja mais elevado do que a 
média comunitária ou nacional,

(a) pelo menos 500 despedimentos numa 
empresa, incluindo-se neste número os 
trabalhadores despedidos de empresas suas 
fornecedoras ou produtoras a jusante, numa 
região em que o desemprego, medido ao 
nível NUTS III, seja mais elevado do que a 
média comunitária ou nacional,

Or. en

Justificação

O critério dos 1000 despedimentos é demasiado restritivo para as empresas dos 
Estados-Membros de menor dimensão da UE. 

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 25
Artigo 2, alínea a)

(a) pelo menos 1 000 despedimentos numa 
empresa, incluindo-se neste número os 
trabalhadores despedidos de empresas suas 
fornecedoras ou produtoras a jusante, numa 
região em que o desemprego, medido ao 
nível NUTS III, seja mais elevado do que a 

(a) pelo menos 500 despedimentos numa 
empresa, incluindo-se neste número os 
trabalhadores despedidos de empresas suas 
fornecedoras ou produtoras a jusante, numa 
região em que o desemprego, medido ao 
nível NUTS III, seja mais elevado do que a 
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média comunitária ou nacional, média comunitária ou nacional,

Or. it

Justificação

Tendo em conta a diversidade de dimensões das empresas nos diferentes Estados-Membros 
da UE, o estabelecimento de 500 despedimentos como número suficiente para beneficiar do 
FEG é de forma a satisfazer os requisitos de todos os Estados-Membros da União sem 
prejudicar o princípio da igualdade de tratamento entre todos eles. 

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 26
Artigo 2, alínea b)

b) pelo menos 1 000 despedimentos, num 
período de seis meses, numa ou mais 
empresas de um determinado sector, ao nível 
2 da NACE, que represente pelo menos 1% 
do emprego regional medido ao nível 
NUTS II.

b) pelo menos 500 despedimentos, num 
período de seis meses, numa ou mais 
empresas de um determinado sector, ao nível 
2 da NACE, 

Or. de

Justificação

A fim de assegurar um acesso equitativo às pequenas e médias empresas, o critério do 
número de despedimentos de uma empresa deve ser reduzido. O segundo critério é de difícil 
viabilidade em resultado das condições reais nos pequenos Estados-Membros, razão pela 
qual deve ser suprimido.

Alteração apresentada por Šarūnas Birutis

Alteração 27
Artigo 2, alínea b)

(b) pelo menos 1 000 despedimentos, num 
período de seis meses, numa ou mais 
empresas de um determinado sector, ao nível 
2 da NACE, que represente pelo menos 1% 
do emprego regional medido ao nível NUTS 
II.

(b) pelo menos 500 despedimentos, num 
período de dez meses, numa ou mais 
empresas de um determinado sector, ao nível 
2 da NACE, que represente pelo menos 1% 
do emprego regional medido ao nível NUTS 
II.
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Or. en

Justificação

O critério de 1000 despedimentos é demasiado elevado para avaliar a gravidade da 
perturbação económica, se pretendermos, como enunciado no regulamento, abranger as 
pequenas e médias empresas, que são efectivamente as mais afectadas pela liberalização do 
comércio e as primeiras a sofrer os efeitos das transformações estruturais dos padrões do 
comércio mundial. O período proposto de seis meses é demasiado curto para avaliar a 
gravidade da perturbação económica. 

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 28
Artigo 2, alínea b)

(b) pelo menos 1 000 despedimentos, num 
período de seis meses, numa ou mais 
empresas de um determinado sector, ao nível 
2 da NACE, que represente pelo menos 1% 
do emprego regional medido ao nível NUTS 
II.

(b) pelo menos 750 despedimentos, num 
período de seis meses, numa ou mais 
empresas de um determinado sector, ao nível 
2 da NACE, que represente pelo menos 1% 
do emprego regional medido ao nível NUTS 
II.

Or. it

Justificação

Tendo em conta a diversidade de dimensões das empresas nos diferentes Estados-Membros 
da UE, o estabelecimento de 750 despedimentos como número suficiente para beneficiar do 
FEG é de forma a satisfazer os requisitos de todos os Estados-Membros da União sem 
prejudicar o princípio da igualdade de tratamento entre todos eles.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 29
Artigo 2, parágrafo 1 bis (novo)

Mesmo se os critérios quantitativos 
referidos nas alíneas a) e b) supra não 
forem atingidos, a Comissão pode 
considerar que um Estado-Membro pode 
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solicitar a intervenção do FEG se existirem 
razões devidamente justificadas que 
prevaleçam nesse Estado-Membro.

Or. el

Justificação

É importante que o regulamento inclua um critério político para efeitos de avaliação da 
elegibilidade de candidaturas, por forma a que os limites quantitativos rigorosos não 
constituam um obstáculo à intervenção do FEG sempre que estejam reunidas outras 
condições previamente definidas. Malta ou Chipre não podem, por exemplo, estar sujeitos 
aos mesmos critérios quantitativos que a Alemanha, o Reino Unido ou os outros 
Estados-Membros de maiores dimensões, na medida em que um tal critério circunscreveria 
efectivamente a intervenção do Fundo a um número limitado de Estados-Membros

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 30
Artigo 3

Ao abrigo do presente regulamento, será 
concedida uma contribuição financeira a 
acções que se inscrevam num conjunto 
coordenado de serviços personalizados 
destinados a reintegrar profissionalmente os 
trabalhadores vítimas de despedimento, 
incluindo:

Ao abrigo do presente regulamento, será 
concedida uma contribuição financeira a:

1. Acções que se inscrevam num conjunto 
coordenado de serviços personalizados 
destinados a reintegrar profissionalmente os 
trabalhadores vítimas de despedimento, 
incluindo:

(a) medidas activas com incidência no 
mercado de trabalho, tais como assistência 
na procura de emprego, orientação 
profissional, formação e reconversão 
específicas, nomeadamente em 
competências ligadas às tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC), ajuda à 
recolocação e promoção do espírito 
empresarial ou apoio ao exercício de uma 
actividade por conta própria;

(a) medidas activas com incidência no 
mercado de trabalho, tais como assistência 
na procura de emprego, orientação 
profissional, formação e reconversão 
específicas, nomeadamente em 
competências ligadas às tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC), ajuda à 
recolocação e promoção do espírito 
empresarial ou apoio ao exercício de uma 
actividade por conta própria;

(b) complementos de rendimento ligados ao 
trabalho e limitados no tempo, tais como 
subsídios de procura de emprego, de 
mobilidade e de apoio ao rendimento 

(b) complementos de rendimento ligados ao 
trabalho e limitados no tempo, tais como 
subsídios de procura de emprego, de 
mobilidade e de apoio ao rendimento 
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atribuídos a pessoas que participam em 
acções de formação; e complementos 
salariais destinados a trabalhadores de pelo 
menos 50 anos de idade que aceitem 
regressar ao mercado de trabalho com 
salários inferiores.

atribuídos a pessoas que participam em 
acções de formação; e complementos 
salariais destinados a trabalhadores de pelo 
menos 50 anos de idade que aceitem 
regressar ao mercado de trabalho com 
salários inferiores.

1 bis. Medidas de prestação de 
microfinanciamento e apoio à inclusão 
social que reforcem o Programa de 
Competitividade e Inovação (PCI) e o 
Programa JEREMIE (Recursos europeus 
comuns para as PME e as microempresas),
gerido pelo Fundo Europeu de 
Investimento.

Or. en

Justificação

Uma parte da contribuição do FEG deverá ser utilizada para reforçar as medidas existentes 
destinadas a facilitar a adaptação às transformações estruturais. 

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 31
Artigo 3, alínea a)

(a) medidas activas com incidência no 
mercado de trabalho, tais como assistência 
na procura de emprego, orientação 
profissional, formação e reconversão 
específicas, nomeadamente em 
competências ligadas às tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC), ajuda à 
recolocação e promoção do espírito 
empresarial ou apoio ao exercício de uma 
actividade por conta própria;

(a) medidas activas com incidência no 
mercado de trabalho, tais como assistência 
na procura de emprego, orientação 
profissional, formação e reconversão 
específicas, nomeadamente em 
competências ligadas às tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC), ajuda à 
promoção do espírito empresarial ou apoio 
ao exercício de uma actividade por conta 
própria incluindo o microcrédito;

Or. en
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Justificação

O apoio à recolocação é suprimido porque se trata de um instrumento empresarial específico 
destinado a amortecer despedimentos que devem ser cobertos pelo empregador. É aditada 
uma referência explícita ao instrumento útil que é o microcrédito.

Alteração apresentada por Jan Březina

Alteração 32
Artigo 3, alínea b)

(b) complementos de rendimento ligados ao 
trabalho e limitados no tempo, tais como 
subsídios de procura de emprego, de 
mobilidade e de apoio ao rendimento 
atribuídos a pessoas que participam em 
acções de formação; e complementos 
salariais destinados a trabalhadores de pelo 
menos 50 anos de idade que aceitem 
regressar ao mercado de trabalho com 
salários inferiores.

Suprimido

Or. es

Justificação

Esta disposição é contrária à base jurídica do regulamento na medida em que diz respeito à 
protecção social e não à coesão económica e social. Também é contrária ao princípio da 
subsidiariedade na medida em que, neste caso, as medidas tomadas pela Comunidade apenas 
substituem as medidas tomadas pelos Estados-Membros, sem gerar qualquer valor 
acrescentado. Finalmente, mas não menos importante, é sensato orientar os limitados 
recursos do FEG para o desenvolvimento das empresas afectadas e para o aumento da 
capacidade de reintegração dos trabalhadores despedidos no mercado de trabalho. 

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 33
Artigo 3, alínea b)

(b) complementos de rendimento ligados ao 
trabalho e limitados no tempo, tais como 

(b) complementos de rendimento ligados ao 
trabalho e limitados no tempo, tais como 
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subsídios de procura de emprego, de 
mobilidade e de apoio ao rendimento 
atribuídos a pessoas que participam em 
acções de formação; e complementos 
salariais destinados a trabalhadores de pelo 
menos 50 anos de idade que aceitem 
regressar ao mercado de trabalho com 
salários inferiores.

subsídios de procura de emprego, de 
mobilidade e de apoio ao rendimento 
atribuídos a pessoas que participam em 
acções de formação; 

Or. en

Justificação

Supressão da discriminação etária, contrária ao artigo 13º do Tratado CE e que ultrapassa o 
necessário e suficiente para realizar o objectivo legitimamente prosseguido (Cf. Decisão do 
Tribunal de Justiça sobre o Processo C-144/04).

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 34
Artigo 5, nº 1

1. O Estado-Membro interessado deve 
apresentar à Comissão uma candidatura a 
uma contribuição do FEG no prazo de 10 
semanas a contar da data em que estejam 
cumpridos os critérios de intervenção 
definidos no artigo 2.º.

1. O Estado-Membro interessado deve 
apresentar à Comissão uma candidatura a 
uma contribuição do FEG no prazo de 12 
semanas a contar da data em que estejam 
cumpridos os critérios de intervenção 
definidos no artigo 2.º e, em qualquer dos 
casos, a contar da data do último 
despedimento.

Or. el

Justificação

É necessário alargar o prazo por forma a que as informações completas e detalhadas 
requeridas nos termos do artigo 5º possam ser obtidas. Em qualquer dos casos, o prazo a 
partir do qual começa a correr o prazo deve ser clarificado.

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 35
Artigo 5, nº 2, alínea a)
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a) uma análise fundamentada da ligação 
entre os despedimentos e as importantes 
mudanças estruturais no comércio mundial; 
uma comprovação do número de 
despedimentos; e uma explicação da 
natureza imprevisível desses 
despedimentos;

a) uma análise fundamentada da ligação 
entre os despedimentos e as importantes 
mudanças estruturais no comércio mundial; 
e uma comprovação do número de 
despedimentos;

Or. de

Justificação

É difícil constatar se as alterações estruturais eram previsíveis ou não. Além disso, 
determinadas alterações estruturais profundas e previsíveis podem surtir efeitos sociais 
graves.

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 36
Artigo 5, nº 5

5. Com base nas informações referidas no n.º 
2, a Comissão, em cooperação com o 
Estado-Membro em questão, decidirá se 
estão reunidas as condições para a concessão 
da contribuição financeira nos termos do 
presente regulamento.

5. Com base nas informações referidas no n.º 
2, a Comissão, em cooperação com o 
Estado-Membro em questão, decidirá, num 
prazo de trinta dias após a recepção da 
candidatura, se estão reunidas as condições 
para a concessão da contribuição financeira 
nos termos do presente regulamento.

Or. it

Justificação

É importante que o regulamento estabeleça um prazo no qual a Comissão deve avaliar as 
candidaturas para beneficiar das contribuições financeiras do FEG.

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 37
Artigo 6, nº 2

2. A assistência do FEG deve complementar 
as acções empreendidas pelos 
Estados-Membros a nível nacional, regional 

2. A assistência do FEG deve complementar 
as acções empreendidas pelos 
Estados-Membros a nível nacional, regional 
e local, incluindo as acções co-financiadas 
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e local. pelos Fundos Estruturais, nos termos do 
nº 5.

Or. en

Justificação

A complementaridade e a coordenação com as acções co-financiadas pelos Fundos 
Estruturais podem reforçar a coerência da assistência do FEG e outras políticas 
comunitárias , como enunciado nos considerandos 4 e 5.

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 38
Artigo 6, nº 5

5. Os Estados-Membros devem assegurar-se 
de que as acções específicas financiadas no 
âmbito do FEG não recebem apoios por 
parte de outros instrumentos financeiros 
comunitários.

5. Os Estados-Membros devem assegurar-se 
de que as acções específicas financiadas no 
âmbito do FEG, excepção feita às medidas 
especificadas no nº 1, alínea a), do artigo 
3º, não recebem apoios por parte de outros 
instrumentos financeiros comunitários

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração ao artigo 3º.

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 39
Artigo 7

No acesso à assistência do FEG, a 
Comissão e os Estados-Membros devem 
promover a igualdade entre homens e 
mulheres e assegurar a não discriminação 
em razão do sexo, raça, origem étnica, 
religião ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual.

Durante as diversas fases de 
implementação do FEG, a Comissão e os 
Estados-Membros garantirão a promoção 
da igualdade entre homens e mulheres e a
integração da perspectiva do género.

A Comissão e os Estados-Membros 
tomarão as medidas necessárias para evitar 
qualquer discriminação com base no sexo, 
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raça, origem étnica, religião e crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual 
durante as diversas fases de implementação 
do FEG e, nomeadamente, no que diz 
respeito ao acesso a este último.  

Or. en

Justificação

A presente alteração alinha a cláusula da não discriminação pela formulação do artigo 16º 
do Regulamento do Conselho que estabelece as disposições gerais para o FEDER, o FSE e o 
Fundo de Coesão.  

Alteração apresentada por Pia Elda Locatelli

Alteração 40
Artigo 10, nº 1

1. Com base na análise realizada nos termos 
do n.º 5 do artigo 5.º, e tendo especialmente 
em conta o número de despedimentos, as 
acções propostas e os custos previstos, a 
Comissão estabelece, logo que possível, o 
montante da contribuição financeira, se for o 
caso, a conceder dentro dos limites dos 
recursos disponíveis.

1. Com base na análise realizada nos termos 
do n.º 5 do artigo 5.º, e tendo especialmente 
em conta o número de despedimentos, as 
acções propostas e os custos previstos, a 
Comissão estabelece, num prazo de trinta 
dias após a recepção da candidatura 
apresentada pelo Estado-Membro nos 
termos do nº 2 do artigo 5º, o montante da 
contribuição financeira, se for o caso, a 
conceder dentro dos limites dos recursos 
disponíveis.

Este montante não pode ser superior a 50% 
do custo total previsto referido no n.º 2, 
alínea d) do artigo 5.º.

Este montante não pode ser superior a 50% 
do custo total previsto referido no n.º 2, 
alínea d) do artigo 5.º, no caso das regiões 
abrangidas pelo critério da competitividade, 
ou 70% no caso das regiões abrangidas 
pelo critério da convergência.

Or. it

Justificação

Tendo em conta que o Fundo deve intervir em casos urgentes para tratar das consequências 
da globalização, a Comissão não deverá tardar em decidir sobre a concessão da 
contribuição financeira. Consequentemente, é necessário que o regulamento estabeleça um 
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prazo no qual a Comissão deverá responder às candidaturas à assistência do FEG. Além 
disso, tendo em conta os diferentes níveis de desenvolvimento económico dos diversos 
Estados-Membros da UE, a contribuição do FEG deve reflectir essa diversidade.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 41
Artigo 10, nº 1, parágrafo 2

Este montante não pode ser superior a 50%
do custo total previsto referido no n.º 2, 
alínea d) do artigo 5.º.

Este montante não pode ser superior a 75%
do custo total previsto referido no n.º 2, 
alínea d) do artigo 5.º.

Or. el

Justificação

O nível de financiamento de 50% é excessivamente restritivo caso se queira lograr a 
consecução do objectivo principal subjacente à criação do Fundo, nomeadamente a 
solidariedade efectiva para com as economias locais, regionais ou nacionais sujeitas ao 
grave impacto da globalização.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 42
Artigo 20, parágrafo 1

Na sequência do primeiro relatório anual 
previsto no artigo 16.º, o Parlamento 
Europeu e o Conselho podem proceder à 
revisão do presente regulamento, com base 
numa proposta apresentada pela Comissão, 
de forma a assegurar que o objectivo de 
solidariedade do Fundo é concretizado e que 
as suas disposições têm em devida conta as 
características económicas, sociais e 
territoriais de todos os Estados-Membros.

Na sequência do primeiro relatório anual 
previsto no artigo 16.º, o Parlamento 
Europeu e o Conselho podem proceder à 
revisão do presente regulamento, com base 
numa proposta apresentada pela Comissão, 
de forma a assegurar que o objectivo de 
solidariedade do Fundo é concretizado e que 
as suas disposições têm em devida conta as
características económicas, sociais e 
territoriais de todos os Estados-Membros.

Caso se constate que os objectivos do FEG 
não são atingidos com base nas dotações 
anuais disponíveis, a Comissão 
recomendará a sua adaptação.

Or. el
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Justificação

É necessário avaliar se o Fundo funciona de forma eficaz, por forma a ajuizar da adequação 
das dotações disponíveis para efeito de cumprimento dos objectivos estabelecidos.


