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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Sem pretender realizar uma avaliação aprofundada da mundialização enquanto tal, é 
incontestável que, paralelamente aos seus benefícios, esta gera também um conjunto de 
dificuldades. Evidentemente, a União Europeia esforça-se por reagir à situação através de 
uma série de iniciativas. Porém, as medidas e políticas existentes não lhe permitem resolver 
completamente os problemas que se colocam. Apesar de se considerar que a reacção mais 
eficaz à transformação das estruturas do comércio mundial e às suas consequências para os 
trabalhadores passa por medidas a montante, como o investimento na criação de novos postos 
de trabalho, o apoio e o incentivo às empresas, a intensificação do financiamento da 
actividade científica e tecnológica, o aumento da flexibilidade no mercado de trabalho e, 
assim, a criação de condições para um aumento global da competitividade europeia, também 
há que acolher favoravelmente o projecto de criação do Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização (FEG), e isto, por várias razões.

Caso uma das intenções da Comissão seja emitir um sinal positivo e mostrar que as 
Instituições europeias e os Estados-Membros da União querem participar na resolução dos 
problemas ligados à evolução das trocas internacionais e aos seus efeitos para os 
trabalhadores, podemos subscrever este esforço, sabendo entretanto que as capacidades do 
FEG são limitadas e, além disso, na condição de os critérios e as regras relativos ao Fundo 
serem transparentes e tão simples quanto possível, de forma a que, apesar dos seus recursos 
limitados, possa, pelo menos, ter um certo efeito. Além disso, importa ter presente uma série 
de factores que condicionarão a acção do FEG e a forma como este será percebido. Por 
exemplo, a igualdade de acesso, condições e oportunidades para todos os Estados-Membros 
(pequenos e grandes), a possibilidade de receber ajuda em caso de problemas, não só nas 
grandes, mas principalmente nas pequenas e médias empresas, que se ressentem mais das 
flutuações e que, além disso, constituem a esmagadora maioria e a base do tecido empresarial 
na União Europeia.

Estas considerações, e outras, motivam as alterações e adaptações que seguidamente se 
propõem ao texto original apresentado pela Comissão para o projecto FEG. Alguns dos
critérios de elegibilidade para o apoio do FEG são particularmente contestáveis. A proposta 
da Comissão faz recear que possa ser afectado o princípio da igualdade de tratamento, sem 
considerações de dimensão, entre os Estados-Membros da União Europeia e também entre as 
empresas susceptíveis de receberem apoio do FEG. É necessário ter em conta, por exemplo, 
que 99% das empresas da União Europeia são pequenas e médias empresas (PME) e que 92% 
destas últimas empregam menos de 10 pessoas. Desde logo, parece desejável modificar o 
critério que reserva às empresas com, pelo menos, 1000 trabalhadores a possibilidade de 
receber ajuda do FEG. Conjuntamente com outros critérios, esta condição tornaria o Fundo 
também muito dificilmente acessível aos Estados-Membros da União Europeia mais 
pequenos, que já manifestaram as suas reservas aquando dos debates.

Não menos problemático é o princípio da intervenção do FEG em caso de deslocalização da 
produção para um país terceiro. O facto de o Fundo apenas intervir em caso de perda de 
postos de trabalho resultantes de deslocalizações no interior da União Europeia, quando as 
consequências de tais deslocalizações, motivadas pela procura de condições de produção mais 
favoráveis, seriam idênticas, conduziria à emergência de "camadas desfavorecidas" entre os 
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desempregados. Além disso, o problema agravar-se-ia ainda mais com o próximo alargamento 
da União Europeia em preparação (brevemente, à Bulgária e à Roménia). Existe igualmente o 
risco de ver as empresas preferirem deslocalizar a produção para fora da União Europeia, o 
que, certamente, não é do interesse da União.

Se pretendemos que o FEG seja um Fundo de reacção rápida às transformações económicas 
imprevisíveis e bruscas, os critérios deverão ser simples e o processo de aprovação e de 
utilização das dotações deverá ser extremamente curto. É muito difícil integrar estes 
princípios na proposta da Comissão, apesar de algumas das alterações propostas pela ITRE 
irem precisamente nesse sentido.

Segundo o relator, um aspecto importante do processo de criação e, seguidamente, de 
utilização do FEG deveria ser a participação activa, não só dos empregadores e das 
instituições dos diferentes Estados-Membros, mas também dos parceiros sociais. Após 
consulta, os seus pareceres deveriam ser incorporados no processo de decisão. Importa prestar 
maior atenção ao grupo dos trabalhadores que, devido à sua idade avançada, têm grandes 
problemas no mercado do trabalho, tanto mais que esse grupo está em progressão constante na 
União Europeia. As pessoas que têm uma idade por volta dos 50 anos têm dificuldades em 
encontrar trabalho ou, até certo ponto, mudar de afectação. Entretanto, segundo o relator, não 
é oportuno fixar um limite preciso de 50 anos, uma vez que a idade das pessoas que se 
deparam com dificuldades varia em torno dessa idade. Além disso, é necessário ter em conta 
especificidades das diferentes profissões em que os trabalhadores são considerados "velhos" 
ou "menos úteis" antes de terem atingido o limite de idade geralmente reconhecido. As 
alterações à proposta inicial tentam também incluir as particularidades das legislações 
nacionais, por exemplo, no que diz respeito à idade da reforma.

Uma condição importante para a existência e a intervenção do FEG deverá ser também, na 
opinião do relator da ITRE, a avaliação detalhada e objectiva do funcionamento deste 
instrumento relativamente ao seu objectivo inicial e, se necessário, a adaptação dos critérios 
(incluindo o aumento do seu orçamento) com base na experiência adquirida, a fim de que o 
FEG não se torne numa iniciativa puramente formal e burocrática, sem efeito útil para os 
Estados-Membros da União Europeia e os seus cidadãos.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações 
no seu relatório:
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Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
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) Na sequência da resolução do 
Parlamento Europeu de 5 de Julho de 2006 
sobre o quadro político para reforçar a 
indústria transformadora da UE - para 
uma abordagem mais integrada da política 
industrial, na qual se congratula com a 
criação do Fundo Europeu de Ajustamento 
à Globalização e solicita que este se 
dedique a apoiar os trabalhadores que 
tenham perdido o seu emprego devido à 
globalização a encontrarem outro emprego, 
importa que o FEG providencie apoio 
específico e pontual para facilitar a 
reintegração profissional de trabalhadores 
em áreas ou sectores atingidos por graves 
perturbações económicas.

Justificação

Em 4 de Julho de 2006, aquando da aprovação do relatório intitulado "um quadro político 
para reforçar a indústria transformadora da UE - para uma abordagem mais integrada da 
política industrial" (Relator: Joan Calabuig Rull), o Parlamento Europeu adaptou no n° 33, 
após alteração, a expressão: "O Parlamento Europeu  (…) congratula-se" com a criação do 
FEG.  

Alteração 2
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 

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 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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uma deslocalização para países terceiros, 
que resultem em: 

uma deslocalização para países terceiros ou 
para outros Estados-Membros da União 
Europeia em que os custos da mão-de-obra 
sejam menos elevados, que resultem em: 

Justificação

O critério que a Comissão prevê poderá incentivar as empresas a deslocalizar as suas 
actividades para países terceiros e não para Estados-Membros da União Europeia, o que vai 
contra a política desta última. Ao decidir que o Fundo apenas intervém no caso de 
deslocalização para o exterior da UE, poder-se-á suscitar um sentimento de injustiça entre os 
trabalhadores despedidos na sequência de uma deslocalização ou reestruturação no interior 
da UE. O critério a reter deverá ter em conta a desproporção que existe entre os 
Estados-Membros da União Europeia no plano do desenvolvimento económico e também a 
preparação dos próximos alargamentos da União.

Alteração 3
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 250 despedimentos numa 
empresa, incluindo-se neste número os 
trabalhadores despedidos de empresas suas 
fornecedoras ou produtoras a jusante, ou 
ainda de empresas suas prestadoras de 
serviços, numa região em que o desemprego, 
medido ao nível NUTS III, seja mais 
elevado do que a média comunitária ou 
nacional, 

Justificação

A condição do despedimento de 1.000 trabalhadores parece difícil de satisfazer se 
pretendermos respeitar a igualdade de acesso ao Fundo por parte das pequenas e médias 
empresas. Além disso, este critério é igualmente restritivo para os Estados-Membros mais 
pequenos na União Europeia.

Alteração 4
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, que represente pelo menos 
0,5% do emprego regional medido ao nível 
NUTS II.
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Justificação

A condição do despedimento de 1.000 trabalhadores parece difícil de satisfazer se 
pretendermos respeitar a igualdade de acesso ao Fundo por parte das pequenas e médias 
empresas. Além disso, este critério é igualmente restritivo para os Estados-Membros mais 
pequenos na União Europeia. As dotações do FEG deverão contribuir essencialmente para 
resolver a situação nas regiões mais atingidas pelo desemprego, de forma a impedir o 
agravamento das disparidades regionais.

Alteração 5
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, aumento das 
qualificações 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, 
conjuntamente com medidas de 
acompanhamento; 

Justificação

É importante complementar as medidas activas com medidas de acompanhamento como, por 
exemplo, a guarda de crianças no caso da formação profissional e da reciclagem dos 
trabalhadores, nomeadamente no que diz respeito às mulheres e às famílias monoparentais. 
Além disso, o aumento das qualificações é frequentemente mais simples e eventualmente 
menos oneroso que a reciclagem e é pedido no mercado do trabalho, por exemplo, no caso 
dos sectores técnicos.

Alteração 6
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 

(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 idade 
mais avançada, tendo em conta as 



PE 376.439v01-00 8/10 PA\623015PT.doc

PT

regressar ao mercado de trabalho com 
salários inferiores.

características das diferentes profissões e 
as especificidades nacionais.

Justificação

Os trabalhadores não deveriam ser incentivados a regressar ao mercado de trabalho 
recebendo um salário inferior em troca de complementos salariais temporários que não 
aumentam as perspectivas a longo prazo. Não é oportuno fixar um limiar de idade preciso 
(50 anos) porque a idade em que os trabalhadores se confrontam com dificuldades de se 
imporem no mercado de trabalho oscila entre um leque mais vasto de idades, consoante as 
características das diferentes profissões e as especificidades nacionais.

Alteração 7
Artigo 5, n° 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, uma vez 
preenchidas as condições de intervenção do 
FEG enunciadas no artigo 2°, deve 
informar imediatamente a Comissão e, 
seguidamente, 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.

Justificação

Esta alteração destina-se a acelerar os preparativos e, seguidamente, permitir a intervenção 
mais rápida do FEG, de acordo com o objectivo do Fundo de permitir uma reacção rápida às 
transformações devidas às mudanças globais da estrutura do comércio mundial. Além disso, 
permitirá dispor de uma melhor visão de conjunto dos meios financeiros que o Fundo deverá 
desbloquear.

Alteração 8
Artigo 5, n° 2, alínea f)

(f) os procedimentos seguidos para a 
consulta dos parceiros sociais; 

(f) os procedimentos seguidos para a 
consulta dos parceiros sociais, assim como 
as suas posições; 

Justificação

A alteração proposta reforça o papel dos parceiros sociais, responsabilizando-os e 
associando-os mais ao processo de decisão no âmbito da repartição das dotações do FEG.
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Alteração 9
Artigo 6, n° 2

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

2. A assistência do FEG deve complementar 
as acções empreendidas pelos 
Estados-Membros a nível nacional, regional 
e local, assim como a ajuda estrutural 
proveniente de outros instrumentos 
financeiros da Comunidade.

Justificação

O texto da proposta original não tem suficientemente em conta o objectivo do FEG que 
consiste em completar as políticas e os instrumentos financeiros comunitários existentes com 
a finalidade de reagir à evolução da economia mundial.

Alteração 10
Artigo 8, n° 1

1. Por iniciativa da Comissão, e num limite 
de 0,35% dos recursos financeiros 
disponíveis para o ano em causa, o FEG 
pode ser utilizado para financiar actividades 
de acompanhamento, informação, apoio 
administrativo e técnico, auditoria, 
inspecção e avaliação necessárias à 
aplicação do presente regulamento.

1. Por iniciativa da Comissão, e num limite 
de 0,30% dos recursos financeiros 
disponíveis para o ano em causa, o FEG 
pode ser utilizado para financiar actividades 
de acompanhamento, informação, apoio 
administrativo e técnico, auditoria, 
inspecção e avaliação necessárias à 
aplicação do presente regulamento.

Justificação

O limite proposto parece demasiado elevado, se tivermos em conta que o montante do apoio 
técnico da Comissão Europeia foi fixado, para os próximos anos, em 0,25% no âmbito dos 
Fundos Estruturais e 0,20% no âmbito do Fundo de Solidariedade.

Alteração 11
Artigo 10, n° 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 

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, e o 
mais tardar, seis semanas após ter recebido 
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caso, a conceder dentro dos limites dos 
recursos disponíveis.

o pedido em conformidade com as 
condições enunciadas no n° 2 do artigo 5°, 
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 70%
do custo total previsto referido no n.º 2, 
alínea d) do artigo 5.º.

Justificação

Posto que se trata de uma ajuda da União Europeia destinada a permitir que os 
Estados-Membros resolvam, com carácter urgente, situações resultantes de transformações 
súbitas da estrutura do comércio mundial, os referidos Estados-Membros, sobretudo os de 
menor dimensão, nem sempre terão imediatamente disponível o volume de meios orçamentais 
necessários para assegurar o co-financiamento. A fixação de um prazo máximo para a 
decisão da Comissão destina-se a acelerar o procedimento de exame dos pedidos de apoio 
apresentados ao FEG. 

Alteração 12
Artigo 12, n° 2

2. A Comissão apresentará as propostas à 
autoridade orçamental em lotes.

2. A Comissão poderá apresentar as 
propostas à autoridade orçamental em lotes, 
em casos justificados.

Anualmente, em 1 de Julho, pelo menos um 
quarto do montante anual máximo atribuído 
ao FEG deve permanecer disponível, a fim 
de cobrir necessidades que possam surgir até 
ao final do ano. 

Anualmente, em 1 de Setembro, pelo menos 
um quarto do montante anual máximo 
atribuído ao FEG deve permanecer 
disponível, a fim de cobrir necessidades que 
possam surgir até ao final do ano. 

Justificação

A apresentação dos projectos por lotes, sem justificação, pode retardar desnecessariamente 
os procedimentos de aprovação e, seguidamente, pagamento do apoio financeiro, o que é 
contrário aos objectivos do FEG enquanto instrumento de reacção rápida às transformações 
da estrutura do comércio mundial. Ao adiar para 1 de Setembro a data de referência, deverá 
ser possível assegurar que o FEG ainda disponha de dotações suficientes no fim do ano civil.


