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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta da Comissão para um novo Regulamento relativo ao Fundo Europeu de Ajustamento 
à Globalização (a seguir designado FEG) (2014-2020) contém, em relação ao Regulamento (CE) 
n.º 1927/20061, atualmente em vigor, algumas mudanças que são bem-vindas sobretudo no que 
respeita à extensão do âmbito de aplicação, visando incluir trabalhadores com contratos a
termo e trabalhadores temporários despedidos, bem como proprietários-gestores de micro, 
pequenas e médias empresas e trabalhadores independentes. Em simultâneo, a proposta torna 
também a administração do FEG mais complexa e não vai suficientemente longe no sentido de 
assegurar eficácia e estabilidade ao funcionamento do FEG. Este parecer adota a abordagem 
"relação custo-benefício", tentando melhorar a administração do FEG, para que os limitados 
recursos orçamentais da UE sejam direcionados de forma mais eficaz e conduzam a um maior 
"valor acrescentado europeu". Os fatores que motivam as alterações a este parecer legislativo 
são, em primeiro lugar, simplificar o FEG, em segundo, torná-lo mais interessante enquanto 
instrumento privilegiado nos Estados-Membros, em terceiro, melhorar os resultados da 
reinserção de trabalhadores despedidos e, em quarto lugar, assegurar a disponibilidade de 
recursos suficientes para medidas de formação de trabalhadores despedidos, tendo em conta as 
consequências da crise financeira que persiste e a pressão da globalização.

Âmbito de aplicação

O Regulamento (CE) n.º 1927/2006 centra-se nos "trabalhadores" enquanto principal 
categoria de emprego afetada pela globalização, pelas profundas mudanças estruturais e pelas 
crises inesperadas. A proposta da Comissão alarga o âmbito de aplicação do FEG de forma a 
incluir não apenas trabalhadores com contratos a termo e sem termo, trabalhadores 
independentes e os proprietários-gestores de micro, pequenas e médias empresas (com uma boa 
justificação), mas também agricultores afetados por acordos internacionais de comércio. No que 
respeita às implicações orçamentais, é expectável que a inclusão de agricultores transforme o 
FEG de um instrumento de ajustamento da indústria num instrumento de ajustamento da 
agricultura, uma vez que 5/6 do financiamento total serão atribuídos ao setor agrícola. Segundo a 
exposição de motivos, o FEG continuará a funcionar fora do quadro financeiro plurianual (QFP) 
com um montante máximo de 3 mil milhões de euros (a preços de 2011), sendo que o apoio à 
agricultura pode ascender a 2,5 mil milhões de euros do montante máximo atrás referido. A 
inclusão do setor agrícola complicará a administração do fundo (a DG AGRI será envolvida nos 
procedimentos em conjunto com a DG EMPL, terão que ser adotados novos atos delegados para 
cada novo acordo internacional de comércio, etc.), canalizará recursos do ajustamento da 
indústria para o ajustamento da agricultura (que é o principal objetivo da PAC) e modificará a 
orientação original do FEG, que consiste em responder a consequências imprevisíveis da 
globalização e das crises, tornando-se uma resposta a circunstâncias bastante previsíveis (os 
acordos internacionais de comércio no domínio agrícola têm consequências previsíveis que não 
estão, per se, relacionadas com os efeitos da globalização).

Taxa de cofinanciamento da União

                                               
1 JO L 406 de 30.12.2006, p. 1.
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Ao abrigo da atual base jurídica, o FEG é objeto de gestão partilhada e, em conformidade com o 
princípio de adicionalidade, quer a UE quer os Estados-Membros contribuem com 50% do 
financiamento necessário. Em 2009, a derrogação temporária relativa à crise foi incluída no 
Regulamento FEG o que permitiu aos Estados-Membros aumentarem até 65% a parte do 
cofinanciamento da UE, no que respeita a candidaturas apresentadas até 31 de dezembro de 
2011. Devido à incapacidade de alcançar um consenso sobre o aumento permanente do 
cofinanciamento da UE para 65%, propõe-se uma "modulação", na qual a norma é 50% de 
cofinanciamento, mas prevendo a possibilidade de este ser aumentado até 65% nos 
Estados-Membros em que pelo menos uma região de nível NUTS II seja uma região de 
"convergência" (PIB regional inferior a 75% da média da UE). Os Estados-Membros, sobretudo 
os que foram mais duramente atingidos pela crise da dívida, têm repetidamente defendido, em 
várias instâncias, um aumento permanente da taxa de cofinanciamento da UE. De facto, o 
aumento do cofinanciamento, em 2009, de 50 para 65% foi a razão que mais contribuiu para o 
enorme crescimento do número de candidaturas e para o financiamento do FEG se ter tornado 
mais interessante para os Estados-Membros face ao Fundo Social Europeu (FSE) e a várias 
medidas ativas nacionais do mercado de trabalho.

Estados-Membros afetados por uma grave instabilidade financeira

O Regulamento n.º 1311/2011, que altera o Regulamento (CE) n. ° 1083/2006 no que diz 
respeito a determinadas disposições referentes à gestão financeira relativamente a determinados 
Estados-Membros afetados ou ameaçados por graves dificuldades de estabilidade financeira, 
prevê a possibilidade de aumentar o montante do cofinanciamento da União em 10 pontos 
percentuais, a fim de facilitar a gestão dos fundos da União, ajudar a acelerar os investimentos 
nos Estados-Membros e fazer o máximo e o melhor uso possível do financiamento da União.
Apesar de o regulamento se referir principalmente ao Fundo Social Europeu, Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e Fundo de Coesão, o relator considera que deve ser alargado com 
vista a também abranger o FEG.

Parecer do relator

O relator congratula-se com o facto de, na sequência dos reiterados pedidos do Parlamento, o 
orçamento de 2012 conter dotações de pagamento no montante de 50.000.000 de euros na 
rubrica orçamental do FEG (04 05 01). Recorda que o FEG foi criado como um instrumento 
específico distinto, com os seus próprios objetivos e prazos, pelo que merece uma dotação 
específica, com vista a evitar transferências de outras rubricas orçamentais, como aconteceu 
no passado, que poderiam ser prejudiciais para o cumprimento, pelo FEG, dos objetivos das 
políticas.

O relator lamenta também a decisão do Conselho de bloquear o alargamento da "derrogação 
relativa à crise", que permitiria o aumento da taxa de cofinanciamento da União até 65% dos 
custos do programa para as candidaturas apresentadas após 31 de dezembro de 2011, e 
solicita ao Conselho que reintroduza esta medida sem demora.

Este parecer centra-se nas seguintes questões:
 exclusão do setor agrícola do âmbito de aplicação do projeto de regulamento, uma vez 
que tal não corresponde aos objetivos do regulamento, e a eventual eliminação da rubrica 
orçamental proposta para a DG AGRI;
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 aumento da taxa de cofinanciamento da União para 65% sem modulação para todos os 
Estados-Membros e até mais 10% para os Estados-Membros que enfrentem graves dificuldades 
em termos de estabilidade financeira, em conformidade com as regras estabelecidas no 
Regulamento n.º 1311/2011;
 aumento da percentagem do pré-financiamento da contribuição financeira da União 
aos Estados-Membros de 50 para 65%, após a entrada em vigor da decisão de atribuir uma 
contribuição financeira da União;
 descida do limiar de candidaturas dos 500 para os 200 despedimentos;
 alargamento até 2 anos (24 meses) do período de controlo ex post para permitir uma 
melhor avaliação global dos projetos apoiados e uma melhor avaliação da taxa de reinserção, 
em particular.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Na sua Resolução de 8 de junho de 
2011 intitulada «Investir no futuro: um 
novo Quadro Financeiro Plurianual 
(QFP) para uma Europa competitiva, 
sustentável e inclusiva»1, o Parlamento 
Europeu reiterou que, sem suficientes 
recursos adicionais no QFP pós-2013, a 
União não será capaz de honrar, nem as 
suas prioridades políticas já existentes, 
nomeadamente as que se relacionam com 
a Estratégia UE 2020, nem as novas 
missões previstas no Tratado de Lisboa, 
nem dar resposta a eventos imprevistos; o 
PE salientou que, mesmo com um 
aumento do nível de recursos disponíveis 
no próximo QFP de, pelo menos, 5% em 
relação ao nível de 2013, apenas é 
possível dar um contributo limitado para 
os objetivos e compromissos da União já 
acordados e o princípio da solidariedade 
da UE; o PE instou o Conselho, caso não 
partilhe esta abordagem, a identificar 
claramente as prioridades políticas ou os 



PE487.691v02-00 6/34 AD\916535PT.doc

PT

projetos que poderiam ser completamente 
abandonados, não obstante o seu 
comprovado valor acrescentado europeu;
_______________
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0266

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Na sua Resolução de 8 de junho de 
2011 intitulada «Investir no futuro: um 
novo Quadro Financeiro Plurianual 
(QFP) para uma Europa competitiva, 
sustentável e inclusiva»1, o Parlamento 
Europeu considerou que o Fundo 
Europeu de Ajustamento à Globalização 
(FEG) foi bem-sucedido ao prestar a 
solidariedade e o apoio da UE aos 
trabalhadores despedidos em 
consequência dos efeitos negativos da 
globalização e da crise económica e 
financeira mundial, razão por que deveria 
ser mantido ao abrigo do novo QFP. O 
Parlamento Europeu entendeu, no 
entanto, que os procedimentos para a 
execução do apoio do FEG eram muito 
morosos e complexos. O Parlamento 
Europeu exortou a Comissão a propor 
formas de simplificar estes procedimentos 
e os tornar mais céleres no futuro.
_______________
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0266

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Conselho Económico e Social Europeu e 
ao Comité das Regiões «Um orçamento 
para a Europa 2020» reconhece o papel do 
FEG enquanto fundo flexível para apoiar 
os trabalhadores que perderam os seus 
empregos e ajudá-los a encontrar um posto 
de trabalho o mais rapidamente possível. A 
União deve continuar a providenciar, ao 
longo do Quadro Financeiro Plurianual de 
1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 
2020, apoio específico e pontual para 
facilitar a reintegração profissional de 
trabalhadores em áreas, setores, territórios 
ou bacias de emprego atingidos por graves 
perturbações económicas. Em virtude do 
seu objetivo, que é prestar apoio em 
situações de urgência e circunstâncias 
excecionais, o FEG não deve ser inserido 
no âmbito do Quadro Financeiro 
Plurianual.

(3) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Conselho Económico e Social Europeu e 
ao Comité das Regiões «Um orçamento 
para a Europa 2020» reconhece o papel do 
FEG enquanto fundo flexível para apoiar 
os trabalhadores que perderam os seus 
empregos e ajudá-los a encontrar um posto 
de trabalho o mais rapidamente possível. A 
União deve continuar a providenciar, ao 
longo do Quadro Financeiro Plurianual de 
1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 
2020, apoio específico e pontual para 
facilitar a reintegração profissional de 
trabalhadores em áreas, setores, territórios 
ou bacias de emprego atingidos por graves 
perturbações económicas. À luz da 
experiência adquirida ao longo do período 
2007- 2013, cumpre, no entanto, alterar 
parcialmente o âmbito de aplicação do 
FEG, bem como algumas das suas 
modalidades de mobilização. Em virtude 
do seu objetivo, que é prestar apoio em 
situações de urgência e circunstâncias 
excecionais, o envelope financeiro 
atribuído ao FEG deve ser mantido fora do 
Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020, 
devendo suplementar os limites máximos 
para as dotações estabelecidos pelo
referido Quadro.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Na sua Resolução de 8 de junho de 
2011 intitulada «Investir no futuro: um 
novo Quadro Financeiro Plurianual 
(QFP) para uma Europa competitiva, 
sustentável e inclusiva»1, o Parlamento 
Europeu considerou crucial manter 
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instrumentos especiais (Instrumento de 
Flexibilidade, Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização, Fundo de 
Solidariedade da União Europeia e 
Reserva para Auxílios de Emergência), 
que poderiam ser mobilizados numa base 
«ad hoc», simplificando, para o efeito, 
ainda mais a sua utilização e 
disponibilizando-lhes envelopes 
suficientes, a par da possibilidade da 
criação de novos instrumentos no futuro, 
tendo igualmente frisado que a 
mobilização de tais fontes de 
financiamento adicionais deve 
imperativamente respeitar o método da 
União.
_______________
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0266

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Em conformidade com a comunicação 
«Um orçamento para a Europa 2020», o 
âmbito do FEG deve ser alargado para 
facilitar a adaptação dos agricultores a 
uma nova situação de mercado resultante 
de acordos internacionais de comércio no 
setor agrícola e que levam a uma 
mudança ou a um ajustamento 
significativo nas atividades dos 
agricultores afetados, ajudando-os assim 
a tornarem-se estruturalmente mais
competitivos ou facilitando a sua 
transição para atividades não 
relacionadas com a agricultura.

Suprimido

Justificação

A inclusão do setor agrícola no âmbito de aplicação do regulamento complica a 
administração do FEG, canaliza recursos do ajustamento da indústria para o ajustamento da 
agricultura e modifica a orientação original do FEG, que consiste em responder a 
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consequências imprevisíveis da globalização e das crises, tornando-se uma resposta a 
circunstâncias bastante previsíveis.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de manter a natureza europeia do 
FEG, deve ser desencadeada uma 
candidatura à sua intervenção sempre que 
for atingido um número mínimo de 
despedimentos. Em mercados de trabalho 
pequenos, como é o caso de Estados-
Membros de pequena dimensão ou regiões 
remotas, e em circunstâncias excecionais, 
podem ser apresentadas candidaturas 
referentes a um número inferior de 
despedimentos. No que respeita aos 
agricultores, os critérios necessários 
devem ser determinados pela Comissão 
em relação às consequências de cada 
acordo de comércio.

(6) A fim de manter a natureza europeia do 
FEG, deve ser desencadeada uma 
candidatura à sua intervenção sempre que 
for atingido um número mínimo de 
despedimentos. Em mercados de trabalho 
pequenos, como é o caso de Estados-
Membros de pequena dimensão ou regiões 
remotas, e em circunstâncias excecionais, 
podem ser apresentadas candidaturas 
referentes a um número inferior de 
despedimentos.

Justificação

A inclusão do setor agrícola no âmbito de aplicação do regulamento complica a administração 
do FEG, canaliza recursos do ajustamento da indústria para o ajustamento da agricultura e 
modifica a orientação original do FEG, que consiste em responder a consequências 
imprevisíveis da globalização e das crises, tornando-se uma resposta a circunstâncias bastante 
previsíveis.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A fim de reduzir o tempo necessário 
para a Comissão avaliar as candidaturas, 
os Estados-Membros devem apresentá-las 
na sua própria língua e numa das línguas 
de trabalho das instituições europeias.
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os trabalhadores despedidos devem ter 
igualdade de acesso ao FEG 
independentemente do seu tipo de contrato 
ou relação de emprego. Por conseguinte, os 
trabalhadores com contratos a termo e os 
trabalhadores temporários despedidos, os 
proprietários-gestores de micro, pequenas e 
médias empresas e os trabalhadores 
independentes que cessem as suas 
atividades, bem como os agricultores que 
adaptem ou ajustem as suas atividades a 
uma nova situação de mercado decorrente 
de acordos de comércio, devem ser 
considerados trabalhadores despedidos 
para efeitos do presente regulamento.

(7) Os trabalhadores despedidos devem ter 
igualdade de acesso ao FEG 
independentemente do seu tipo de contrato 
ou relação de emprego. Por conseguinte, os 
trabalhadores com contratos a termo e os 
trabalhadores temporários despedidos, os 
proprietários-gestores de micro, pequenas e 
médias empresas e os trabalhadores 
independentes que sejam obrigados a 
cessar as suas atividades devem ser 
considerados trabalhadores despedidos 
para efeitos do presente regulamento.

Justificação

A inclusão do setor agrícola no âmbito de aplicação do regulamento complica a 
administração do FEG, canaliza recursos do ajustamento da indústria para o ajustamento da 
agricultura e modifica a orientação original do FEG, que consiste em responder a 
consequências imprevisíveis da globalização e das crises, tornando-se uma resposta a 
circunstâncias bastante previsíveis.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) No que respeita aos agricultores, o 
âmbito do FEG deve incluir beneficiários 
afetados por acordos bilaterais celebrados 
pela União, em conformidade com o 
artigo XXIV do GATT, ou acordos 
multilaterais celebrados no quadro da 
Organização Mundial do Comércio. Aqui 

Suprimido
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se contam os agricultores que alterem ou 
ajustem as suas anteriores atividades 
agrícolas num período que se inicia com o 
encetar desses acordos de comércio e 
termina três anos após a sua plena 
aplicação.

Justificação

A inclusão do setor agrícola no âmbito de aplicação do regulamento complica a administração 
do FEG, canaliza recursos do ajustamento da indústria para o ajustamento da agricultura e 
modifica a orientação original do FEG, que consiste em responder a consequências 
imprevisíveis da globalização e das crises, tornando-se uma resposta a circunstâncias bastante 
previsíveis.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As contribuições financeiras do FEG 
devem ser primeiramente destinadas a 
medidas ativas do mercado de trabalho que 
visem reintegrar rapidamente os 
trabalhadores despedidos no emprego, seja 
dentro ou fora do seu setor original de 
atividade, incluindo o setor agrícola. A 
inclusão de subsídios pecuniários num 
pacote coordenado de serviços 
personalizados deve, por conseguinte, ser 
limitada.

(9) As contribuições financeiras do FEG 
devem ser primeiramente destinadas a 
medidas ativas do mercado de trabalho que 
visem reintegrar rapidamente os 
trabalhadores despedidos no emprego, seja 
dentro ou fora do seu setor original de 
atividade. A inclusão de subsídios 
pecuniários num pacote coordenado de 
serviços personalizados deve, por 
conseguinte, ser limitada.

Justificação

A inclusão do setor agrícola no âmbito de aplicação do regulamento complica a administração 
do FEG, canaliza recursos do ajustamento da indústria para o ajustamento da agricultura e 
modifica a orientação original do FEG, que consiste em responder a consequências 
imprevisíveis da globalização e das crises, tornando-se uma resposta a circunstâncias bastante 
previsíveis.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) As contribuições financeiras do FEG 
devem ser primeiramente destinadas a 
medidas ativas do mercado de trabalho que 
visem reintegrar rapidamente os 
trabalhadores despedidos no emprego, 
seja dentro ou fora do seu setor original de 
atividade, incluindo o setor agrícola. A 
inclusão de subsídios pecuniários num 
pacote coordenado de serviços 
personalizados deve, por conseguinte, ser 
limitada.

(9) As contribuições financeiras do FEG 
devem ser primeiramente destinadas a 
medidas ativas do mercado de trabalho que 
facilitem o emprego a longo prazo e que 
visem reintegrar rapidamente os 
trabalhadores despedidos, seja dentro, seja 
fora, do seu setor original de atividade, 
incluindo o setor agrícola. A inclusão de 
subsídios pecuniários num pacote 
coordenado de serviços personalizados 
deve, por conseguinte, ser limitada, para 
além de outras medidas que sejam da 
responsabilidade dos Estados-Membros 
ou das empresas, por força da legislação 
nacional ou de acordos coletivos.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Ao definir um pacote coordenado de 
medidas ativas do mercado de trabalho, os 
Estados-Membros devem favorecer ações 
que contribuam significativamente para a 
empregabilidade dos trabalhadores 
despedidos. Os Estados-Membros devem 
almejar uma taxa de reintegração no 
emprego ou em novas atividades de pelo
menos 50% dos trabalhadores visados no 
prazo de 12 meses a contar da data da 
candidatura.

(10) Ao definir um pacote coordenado de 
medidas ativas do mercado de trabalho, os 
Estados-Membros devem favorecer ações 
que contribuam significativamente para a 
empregabilidade dos trabalhadores 
despedidos. Os Estados-Membros devem 
almejar uma taxa de reintegração em 
empregos permanentes e de longo prazo, 
se possível, ou em novas atividades de pelo 
menos 50% dos trabalhadores visados no 
prazo de 12 meses a contar da data da 
candidatura.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de apoiar os trabalhadores 
despedidos rápida e eficazmente, os 
Estados-Membros devem envidar todos os 
esforços para apresentar candidaturas 
completas. A prestação de informações 
complementares deve ser considerada 
excecional e limitada no tempo.

(11) A fim de apoiar os trabalhadores 
despedidos rápida e eficazmente, os 
Estados-Membros devem envidar todos os 
esforços para apresentar candidaturas 
completas. A prestação de informações 
complementares deve ser considerada 
excecional e limitada no tempo.
Convidam-se os Estados-Membros e a 
Comissão trabalharem de forma estreita, 
para manter os prazos de análise das 
candidaturas à mobilização, na aceção do 
artigo 8.º.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Em sintonia com o princípio da boa 
gestão financeira, as contribuições 
financeiras do FEG não devem substituir 
medidas de apoio disponíveis aos 
trabalhadores despedidos no quadro dos 
Fundos Estruturais da União ou de outros 
programas e políticas da União.

(12) Em sintonia com o princípio da boa 
gestão financeira, as contribuições 
financeiras do FEG não devem substituir 
ou duplicar medidas de apoio disponíveis 
aos trabalhadores despedidos no quadro 
dos Fundos Estruturais da União ou de 
outros programas e políticas da União. O 
FEG apenas deve conceder apoio limitado 
e pontual, ao passo que outros programas 
e políticas da União devem conceder 
apoio de longo prazo.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de assegurar que a expressão de 
solidariedade da União para com os 
trabalhadores não é prejudicada pela falta 
de recursos de cofinanciamento dos 

(14) A fim de assegurar que a expressão de 
solidariedade da União para com os 
trabalhadores não é prejudicada pela falta 
de recursos de cofinanciamento dos 
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Estados-Membros, a taxa de 
cofinanciamento será modulada, sendo a 
regra uma contribuição máxima de 50% 
para o custo do pacote de medidas e 
respetiva aplicação, acrescida da 
possibilidade de aumentar esta taxa para 
65% em caso de candidaturas 
apresentadas por Estados-Membros em 
cujo território pelo menos uma região de 
nível NUTS II é elegível no âmbito do 
objetivo «Convergência» dos Fundos 
Estruturais.

Estados-Membros, a taxa de 
cofinanciamento será, no máximo, 65%.

Justificação

Os Estados-Membros, sobretudo os que foram gravemente afetados pela crise da dívida, têm 
repetidamente defendido um aumento permanente da taxa de cofinanciamento da UE. De facto, 
o aumento do cofinanciamento, em 2009, de 50 para 65% foi a razão que mais contribuiu para o 
enorme crescimento do número de candidaturas e para o financiamento do FEG se ter tornado 
mais interessante para os Estados-Membros face ao Fundo Social Europeu (FSE) e a várias 
medidas ativas nacionais do mercado de trabalho.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para facilitar a aplicação do presente 
regulamento, as despesas devem ser 
elegíveis quer a partir da data em que o 
Estado-Membro incorre em despesas 
administrativas para a execução do FEG, 
quer da data em que dá início à prestação 
dos serviços personalizados ou, no caso 
dos agricultores, da data prevista num ato 
da Comissão em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 3.

(15) Para facilitar a aplicação do presente 
regulamento, as despesas devem ser 
elegíveis quer a partir da data em que o 
Estado-Membro incorre em despesas 
administrativas para a execução do FEG, 
quer da data em que dá início à prestação 
dos serviços personalizados.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de cobrir as necessidades que 
surgem nos últimos meses de cada ano, é 
necessário garantir que pelo menos um 
quarto do montante máximo anual do FEG 
continua disponível em 1 de setembro. As 
contribuições financeiras feitas no resto 
do ano devem ser afetadas tendo em conta 
os limites máximos definidos para apoios 
a agricultores no Quadro Financeiro 
Plurianual.

(16) A fim de cobrir as necessidades que 
surgem nos últimos meses de cada ano, é 
necessário garantir que pelo menos um 
quarto do montante máximo anual do FEG 
continua disponível em 1 de setembro.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A fim de cobrir as necessidades 
que surjam, em especial nos primeiros 
meses de cada ano, quando as 
possibilidades de transferência a partir de 
outras rubricas orçamentais sejam 
particularmente difíceis, deve inscrever-se 
um montante adequado de dotações para 
pagamentos na rubrica orçamental 
relativa ao FEG no processo orçamental 
anual.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) No interesse dos trabalhadores 
despedidos, os Estados-Membros e as 
instituições da União envolvidos no 
processo decisório do FEG devem envidar 
todos os esforços para reduzir o tempo de 
processamento e simplificar os 

(18) No interesse dos trabalhadores 
despedidos, a assistência deve ser 
dinâmica e disponibilizada o mais rápida 
e eficazmente possível. Os Estados-
Membros e as instituições da União 
envolvidos no processo decisório do FEG 
devem envidar todos os esforços para 
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procedimentos. reduzir o tempo de processamento e 
simplificar os procedimentos, de molde a 
garantir uma adoção harmoniosa e rápida 
das decisões em matéria de mobilização 
dos apoios do FEG.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de permitir à Comissão um 
acompanhamento contínuo dos resultados 
obtidos com a assistência do FEG, os 
Estados-Membros devem apresentar 
relatórios intercalares e um relatório final 
sobre a sua execução.

(19) A fim de permitir ao Parlamento 
Europeu o controlo político e à Comissão 
um acompanhamento contínuo dos 
resultados obtidos com a assistência do 
FEG, os Estados-Membros devem 
apresentar, em tempo útil, relatórios 
intercalares e um relatório final sobre a sua 
execução.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Atendendo a que os objetivos do 
presente regulamento não podem ser 
suficientemente realizados pelos Estados-
Membros e podem, pois, devido à sua 
dimensão ou aos seus efeitos, ser melhor 
alcançados a nível da União, a União pode 
adotar medidas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 
De acordo com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar aqueles 
objetivos,

(21) Atendendo a que os objetivos do 
presente regulamento não podem ser 
suficientemente realizados pelos Estados-
Membros e podem, pois, devido à sua 
dimensão ou aos seus efeitos, ser melhor 
alcançados a nível da União, a União pode 
adotar medidas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia.
De acordo com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar aqueles 
objetivos, motivo por que deve ser 
incluído na rubrica orçamental 
apropriada.
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O objetivo do FEG é contribuir para o 
crescimento económico e o emprego na 
União, ao permitir à União demonstrar 
solidariedade para com os trabalhadores 
despedidos em resultado de importante 
mudanças estruturais no comércio mundial 
devido à globalização, de acordos 
comerciais que afetem a agricultura ou de 
uma crise inesperada, proporcionando 
apoio financeiro para que sejam 
rapidamente reinseridos no mundo do 
emprego ou possam alterar ou ajustar as 
suas atividades agrícolas.

O objetivo do FEG é contribuir para o 
crescimento e desenvolvimento 
económico, o emprego e a inclusão social 
na União, ao permitir à União demonstrar 
solidariedade para com os trabalhadores 
despedidos ou pessoas consideradas 
excedentárias para efeitos do presente 
Regulamento, em resultado de importante 
mudanças estruturais no comércio mundial 
devido à globalização, ou de uma crise 
inesperada, proporcionando apoio 
financeiro para que sejam rapidamente 
reinseridos no mundo do emprego estável, 
sustentável e de qualidade ou possam 
alterar ou ajustar as suas atividades.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As ações que beneficiam de contribuições 
financeiras do Fundo nos termos do artigo 
2.º, alíneas a) e b), visam garantir que um 
mínimo de 50% dos trabalhadores que 
participam nessas ações encontra um 
emprego estável no prazo de um ano a 
partir da data da candidatura.

As ações que beneficiam de contribuições 
financeiras do Fundo nos termos do artigo 
2.º, alíneas a) e b), visam garantir que um 
mínimo de 50% dos trabalhadores que 
participam nessas ações encontra um 
emprego de longo prazo e estável no prazo 
de um ano a partir da data da candidatura.



PE487.691v02-00 18/34 AD\916535PT.doc

PT

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) a trabalhadores que alterem ou 
ajustem as respetivas atividades agrícolas 
num período que se inicia com o encetar 
de um acordo de comércio celebrado pela 
União que contenham medidas de 
liberalização do comércio para o setor 
agrícola relevante e termina três anos 
após a plena aplicação dessas medidas, 
sempre que estas induzam um aumento 
substancial de importações para a União 
de um produto ou produtos agrícolas 
acompanhado de uma diminuição 
significativa dos preços desses produtos à 
escala da União ou, se for caso disso, a 
nível nacional ou regional.

Suprimido

Justificação

A inclusão do setor agrícola no âmbito de aplicação do regulamento complica a administração 
do FEG, canaliza recursos do ajustamento da indústria para o ajustamento da agricultura e 
modifica a orientação original do FEG, que consiste em responder a consequências 
imprevisíveis da globalização e das crises, tornando-se uma resposta a circunstâncias bastante 
previsíveis.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Proprietários-gestores de micro, 
pequenas e médias empresas e 
trabalhadores independentes (incluindo 
agricultores) e todos os membros do 
agregado familiar ativos na atividade desde 
que, no caso dos agricultores, estejam já a 
produzir as quantidades afetadas pelo 
acordo de comércio relevante antes da 
aplicação das medidas relativas ao setor 

(d) Proprietários-gestores de micro, 
pequenas e médias empresas e 
trabalhadores independentes e todos os 
membros do agregado familiar ativos na 
empresa, desde que estejam já envolvidos 
na atividade diretamente afetada pela 
deterioração da situação económica local, 
regional ou nacional.
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específico.

Justificação

A inclusão do setor agrícola no âmbito de aplicação do regulamento complica a administração 
do FEG, canaliza recursos do ajustamento da indústria para o ajustamento da agricultura e 
modifica a orientação original do FEG, que consiste em responder a consequências 
imprevisíveis da globalização e das crises, tornando-se uma resposta a circunstâncias bastante 
previsíveis.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 4 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. No que respeita aos agricultores, 
sempre que, após encetado um acordo de 
comércio e com base nos dados, 
informações, e análises disponíveis, 
considerar que estão reunidas, 
relativamente a um número significativo 
de agricultores, as condições para 
atribuição de apoios em conformidade 
com o artigo 2.º, alínea c), a Comissão 
adota um ato delegado nos termos do 
artigo 24.º onde designa os setores ou 
produtos elegíveis, define se for caso disso 
as áreas geográficas atingidas, fixa um 
montante máximo do apoio potencial da 
União, estabelece períodos de referência e 
condições de elegibilidade para os 
agricultores e datas de elegibilidade para 
as despesas, e determina o prazo de 
apresentação de candidaturas e, se 
necessário, o conteúdo das mesmas para 
além do que está definido no artigo 8.º, n.º 
2.

Suprimido

Justificação

A inclusão do setor agrícola no âmbito de aplicação do regulamento complica a administração 
do FEG, canaliza recursos do ajustamento da indústria para o ajustamento da agricultura e 
modifica a orientação original do FEG, que consiste em responder a consequências 
imprevisíveis da globalização e das crises, tornando-se uma resposta a circunstâncias bastante 
previsíveis.
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos em que proprietários-gestores 
de micro, pequenas e médias empresas e 
trabalhadores independentes alterem ou, no 
caso dos agricultores, ajustarem as suas 
anteriores atividades, essas situações 
devem ser consideradas despedimentos 
para efeitos do presente regulamento.

4. Nos casos em que proprietários-gestores 
de micro, pequenas e médias empresas e 
trabalhadores independentes alterem ou 
ajustem as suas anteriores atividades, essas 
situações devem ser consideradas 
despedimentos para efeitos do presente 
regulamento.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) No que respeita aos proprietários-
gestores de micro, pequenas e médias 
empresas e aos trabalhadores 
independentes (incluindo agricultores), os 
despedimentos são calculados a partir da 
data de cessação das atividades motivada 
por qualquer uma das condições definidas 
no artigo 2.º, e determinados em 
conformidade com as legislações ou 
disposições administrativas nacionais, ou 
da data especificada pela Comissão no ato 
delegado adotado nos termos do artigo 4.º, 
n.º 3.

(c) No que respeita aos proprietários-
gestores de micro, pequenas e médias 
empresas e aos trabalhadores 
independentes, os despedimentos são 
calculados a partir da data de cessação das 
atividades motivada por qualquer uma das 
condições definidas no artigo 2.º, e 
determinados em conformidade com as 
legislações ou disposições administrativas 
nacionais.

Justificação

A inclusão do setor agrícola no âmbito de aplicação do regulamento complica a administração 
do FEG, canaliza recursos do ajustamento da indústria para o ajustamento da agricultura e 
modifica a orientação original do FEG, que consiste em responder a consequências 
imprevisíveis da globalização e das crises, tornando-se uma resposta a circunstâncias bastante 
previsíveis.
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Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro que apresenta uma 
candidatura pode fornecer serviços 
personalizados cofinanciados pelo FEG aos 
trabalhadores atingidos, dos quais podem 
fazer parte:

O Estado-Membro que apresenta uma 
candidatura pode fornecer serviços 
personalizados cofinanciados pelo FEG aos 
trabalhadores atingidos, dos quais podem 
fazer parte:

(a) todos os trabalhadores despedidos nos 
termos do artigo 5.º, no período previsto no 
artigo 4.º, n.ºs 1, 2 ou 3,

(a) todos os trabalhadores despedidos nos 
termos do artigo 5.º, no período previsto no 
artigo 4.º, n.ºs 1 ou 2,

(b) trabalhadores despedidos antes ou 
depois do período previsto no artigo 4.º, n.º 
1, alínea a), ou n.º 2, em casos em que uma 
candidatura apresentada ao abrigo do 
disposto no artigo 4.º, n.º 2, derroga dos 
critérios definidos no artigo 4.º, n.º 1, 
alínea a),

(b) trabalhadores despedidos antes ou 
depois do período previsto no artigo 4.º, n.º 
1, alínea a), ou n.º 2, em casos em que uma 
candidatura apresentada ao abrigo do 
disposto no artigo 4.º, n.º 2, derroga dos 
critérios definidos no artigo 4.º, n.º 1, 
alínea a).

(c) agricultores que alterem ou ajustem as 
suas anteriores atividades agrícolas na 
sequência da celebração pela União de 
um acordo de comércio a que diga 
respeito o ato delegado adotado nos 
termos do artigo 4.º, n.º 3.

Justificação

A inclusão do setor agrícola no âmbito de aplicação do regulamento complica a administração 
do FEG, canaliza recursos do ajustamento da indústria para o ajustamento da agricultura e 
modifica a orientação original do FEG, que consiste em responder a consequências 
imprevisíveis da globalização e das crises, tornando-se uma resposta a circunstâncias bastante 
previsíveis.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Pode ser concedida uma contribuição 
financeira a medidas ativas do mercado de 

Pode ser concedida uma contribuição 
financeira a medidas ativas do mercado de 
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trabalho que formem um pacote 
coordenado de serviços personalizados 
destinados a facilitar a reintegração dos 
trabalhadores despedidos no mundo do 
emprego ou do emprego independente ou, 
no caso dos agricultores, a alterar ou 
ajustar as suas atividades anteriores. O 
pacote coordenado de serviços 
personalizados pode incluir:

trabalho que formem um pacote 
coordenado de serviços personalizados 
destinados a facilitar a reintegração dos 
trabalhadores despedidos no mundo do 
emprego, ou do emprego independente, ou 
a alterar as suas atividades anteriores. O 
pacote coordenado de serviços 
personalizados pode incluir:

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) medidas especiais limitadas no tempo, 
tais como subsídios de procura de 
emprego, incentivos ao recrutamento 
destinados aos empregadores, subsídios de 
mobilidade, ajudas de custo ou subsídios 
de formação (incluindo subsídios para 
prestadores de cuidados ou serviços de 
substituição na exploração agrícola), 
todas limitadas à duração da procura ativa 
de trabalho e das atividades de formação e 
aprendizagem ao longo da vida:

(b) medidas especiais limitadas no tempo, 
tais como subsídios de procura de 
emprego, incentivos ao recrutamento 
destinados aos empregadores, subsídios de 
mobilidade, ajudas de custo ou subsídios 
de formação (incluindo subsídios para 
prestadores de cuidados), todas limitadas à 
duração da procura ativa de trabalho e das 
atividades de formação e aprendizagem ao
longo da vida:

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Subsídios limitados no tempo para 
incentivar, designadamente, os 
trabalhadores jovens a enveredarem pelo 
ensino superior.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

O custo de investimentos em bens 
materiais no caso de atividade 
independente, criação de empresa, 
alteração ou ajustamento de atividade não 
pode exceder 35 000 euros.

O custo de investimentos em bens 
materiais no caso de atividade 
independente, criação de empresa, 
alteração ou ajustamento de atividade não 
pode exceder, em termos gerais, 35 000 
euros.

Justificação

En el caso que un productor agrario europeo de sectores ganaderos intensivos o de cultivos 
permanentes afectados que deba cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias 
afectadas por la rúbrica, por parte de la Unión Europea, de tratados comerciales por los que 
se introducen medidas de liberalización comercial, el límite de 35.000 euros en el coste de la 
inversión en activos fijos para un empleo por cuenta propia o para crear una empresa, 
cambiar de actividad o adaptarse a otra nueva, no va a permitir en la mayoría de los casos 
auxiliar íntegramente el coste real de las inversiones en activos fijos para redimensionar su 
explotación agraria, cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 8 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Estado-Membro apresenta à Comissão 
uma candidatura completa no prazo de 12 
semanas a partir da data em que são 
cumpridos os critérios definidos no artigo 
4.º, n.º 1 ou 2, ou, se for caso disso, antes 
do prazo estabelecido pela Comissão de 
acordo com o artigo 4.º, n.º 3. Em 
circunstâncias excecionais e devidamente 
justificadas, a candidatura pode ser 
complementada pelo envio de informações 
adicionais pelo Estado-Membro no prazo 
de seis meses a partir da data da 
candidatura, na sequência das quais a 
Comissão procede à sua avaliação com 
base nas informações disponíveis. A 
Comissão completa a sua avaliação da 
candidatura no prazo de 12 semanas a 
partir da data de receção de uma 

1. O Estado-Membro apresenta à Comissão 
uma candidatura completa, na sua própria 
língua e numa das línguas de trabalho 
das instituições europeias, no prazo de 10 
semanas a partir da data em que são 
cumpridos os critérios definidos no artigo 
4.º, n.º 1 ou 2. Em circunstâncias 
excecionais e devidamente justificadas, a 
candidatura pode ser complementada pelo 
envio de informações adicionais pelo 
Estado-Membro no prazo de quatro meses
a partir da data da candidatura, na 
sequência das quais a Comissão procede à 
sua avaliação com base nas informações 
disponíveis. A Comissão completa a sua 
avaliação da candidatura no prazo de 9 
semanas a partir da data de receção de uma 
candidatura completa ou (no caso de 
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candidatura completa ou (no caso de 
candidaturas incompletas) seis meses após 
a data da candidatura inicial, consoante o 
que se verificar primeiro.

candidaturas incompletas) cinco meses
após a data da candidatura inicial, 
consoante o que se verificar primeiro. A 
Comissão e os Estados-Membros devem 
envidar todos os esforços para cumprir 
estes prazos.

Justificação

A inclusão do setor agrícola no âmbito de aplicação do regulamento complica a administração 
do FEG, canaliza recursos do ajustamento da indústria para o ajustamento da agricultura e 
modifica a orientação original do FEG, que consiste em responder a consequências 
imprevisíveis da globalização e das crises, tornando-se uma resposta a circunstâncias bastante 
previsíveis.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) uma análise fundamentada da ligação 
entre os despedimentos e as importantes 
mudanças estruturais no comércio mundial, 
ou graves perturbações da economia local, 
regional ou nacional causadas por uma 
crise inesperada, ou a nova situação de 
mercado no setor agrícola no Estado-
Membro resultante dos efeitos de um 
acordo comercial encetado pela União 
Europeia, de acordo com o artigo XXIV 
do GATT ou de um acordo multilateral 
encetado com a Organização Mundial do 
Comércio, nos termos do artigo 2.º, alínea 
c). Esta análise assenta em informações 
estatísticas e de outro tipo ao nível mais 
adequado para demonstrar o cumprimento 
dos critérios de intervenção definidos no 
artigo 4.º;

(a) uma análise fundamentada da ligação 
entre os despedimentos e as importantes 
mudanças estruturais no comércio mundial, 
ou graves perturbações da economia local, 
regional ou nacional causadas por uma 
crise inesperada. Esta análise assenta em 
informações estatísticas e de outro tipo ao 
nível mais adequado para demonstrar o 
cumprimento dos critérios de intervenção 
definidos no artigo 4.º;

Justificação

A inclusão do setor agrícola no âmbito de aplicação do regulamento complica a administração 
do FEG, canaliza recursos do ajustamento da indústria para o ajustamento da agricultura e 
modifica a orientação original do FEG, que consiste em responder a consequências 
imprevisíveis da globalização e das crises, tornando-se uma resposta a circunstâncias bastante 
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previsíveis.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) se tal for aplicável, outros requisitos 
eventualmente previstos no ato delegado 
adotado nos termos do artigo 4.º, n.º 3.

Suprimido

Justificação

A inclusão do setor agrícola no âmbito de aplicação do regulamento complica a administração 
do FEG, canaliza recursos do ajustamento da indústria para o ajustamento da agricultura e 
modifica a orientação original do FEG, que consiste em responder a consequências 
imprevisíveis da globalização e das crises, tornando-se uma resposta a circunstâncias bastante 
previsíveis.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A contribuição financeira é limitada ao 
mínimo necessário para dar provas de 
solidariedade e apoio aos trabalhadores 
despedidos. As atividades apoiadas pelo 
FEG cumprem o direito da União e as 
legislações nacionais, incluindo as regras 
relativas aos auxílios estatais.

2. A contribuição financeira é limitada ao 
mínimo necessário para dar provas de 
solidariedade e apoio temporário e pontual 
aos trabalhadores despedidos. As 
atividades apoiadas pelo FEG cumprem o 
direito da União e as legislações nacionais, 
incluindo as regras relativas aos auxílios 
estatais.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Estado-Membro que apresenta a 4. O Estado-Membro que apresenta a 
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candidatura certifica-se de que as ações 
específicas que beneficiam de uma 
contribuição financeira não recebem apoios 
por parte de outros instrumentos 
financeiros da União.

candidatura certifica-se de que as ações 
específicas que beneficiam de uma 
contribuição financeira não recebem apoios 
por parte de outros instrumentos 
financeiros da União, evitando, assim, 
comprometer programas de mais longo 
prazo, como os fundos estruturais e, 
nomeadamente, o Fundo Social Europeu 
(FSE).

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Por iniciativa da Comissão, e num limite 
de 0,5 % da sua dotação máxima anual, o 
FEG pode ser utilizado para financiar 
atividades de preparação, 
acompanhamento, recolha de dados e 
criação de uma base de conhecimentos 
relevante para o período de execução do 
FEG. Pode também ser utilizado para 
financiar apoio administrativo e técnico, 
atividades de informação e comunicação, 
bem como atividades de auditoria, 
inspeção e avaliação necessárias à 
aplicação do presente regulamento.

1. Por iniciativa da Comissão, e num limite 
de 0,5 % da sua dotação máxima anual, o 
FEG pode ser utilizado para financiar 
atividades de preparação, 
acompanhamento, recolha de dados e 
criação de uma base de conhecimentos 
relevante para o período de execução do 
FEG, bem como para a difusão de 
práticas de excelência entre os Estados-
Membros. Pode também ser utilizado para 
financiar apoio administrativo e técnico, 
atividades de informação e comunicação, 
bem como atividades de auditoria, 
inspeção e avaliação necessárias à 
aplicação do presente regulamento.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A assistência técnica da Comissão deve 
incluir o fornecimento de informações e 
orientações aos Estados-Membros no 
tocante à utilização, ao acompanhamento e 
à avaliação do FEG. A Comissão pode
igualmente prestar informações sobre a 

4. A assistência técnica da Comissão deve 
incluir o fornecimento de informações e 
orientações aos Estados-Membros no 
tocante à utilização, ao acompanhamento e 
à avaliação do FEG. A Comissão deve 
igualmente prestar informações sobre a 
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utilização do FEG aos parceiros sociais 
europeus e nacionais.

utilização do FEG aos parceiros sociais 
europeus e nacionais.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Estado-Membro que apresenta a 
candidatura empreende atividades de 
informação e publicidade sobre as ações 
financiadas. A informação é dirigida aos 
trabalhadores visados, às autoridades locais 
e regionais, aos parceiros sociais, aos 
meios de comunicação e ao público em 
geral. O seu objetivo é realçar o papel da 
União e assegurar a visibilidade das 
intervenções do FEG.

1. O Estado-Membro que apresenta a
candidatura empreende atividades de 
informação e publicidade sobre as ações 
financiadas em tempo útil. A informação é 
dirigida aos trabalhadores visados, às 
autoridades locais e regionais, aos 
parceiros sociais, aos meios de 
comunicação e ao público em geral. O seu 
objetivo é realçar o papel da União e 
assegurar a visibilidade das intervenções 
do FEG, patenteando, assim, o valor 
acrescentado da União e contribuindo 
para os esforços de recolha de dados da 
Comissão, a fim de reforçar a 
transparência orçamental.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve criar um sítio Web, 
disponível em todas as línguas da União, 
onde faculta informações sobre o FEG e 
orientações para a apresentação de 
candidaturas, bem como dados relativos às 
candidaturas aceites e rejeitadas, realçando 
o papel da autoridade orçamental.

2. A Comissão deve atualizar a página 
específica do sítio Web, de modo a tornar 
fácil a sua utilização, disponível em todas 
as línguas da União, onde faculta 
informações atualizadas sobre o FEG e
dados relativos à respetiva execução desde 
o seu início e orientações para a 
apresentação de candidaturas, bem como 
dados relativos às candidaturas aceites e 
rejeitadas, realçando o papel da autoridade 
orçamental.
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Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com base na avaliação efetuada nos 
termos do artigo 8.º, n.º 3, e tendo 
especialmente em conta o número de 
trabalhadores visados, as ações propostas e 
os custos previstos, a Comissão avalia e 
propõe, logo que possível, o montante da 
contribuição financeira, se for o caso, que 
pode ser concedido dentro dos limites dos 
recursos disponíveis. O montante não pode 
exceder 50% do total dos custos previstos 
no artigo 8.º n.º 2, alínea e), ou 65 %
desses custos em caso de candidaturas 
apresentadas por um Estado-Membro em 
cujo território pelo menos uma região de 
nível NUTS II é elegível no âmbito do 
objetivo «Convergência» dos Fundos 
Estruturais. Na avaliação que faz destes 
casos, a Comissão decide se se justifica a 
taxa de cofinanciamento de 65%.

1. Com base na avaliação efetuada nos 
termos do artigo 8.º, n.º 3, e tendo 
especialmente em conta o número de 
trabalhadores visados, as ações propostas e 
os custos previstos, a Comissão avalia e 
propõe, logo que possível, o montante da 
contribuição financeira, se for o caso, que 
pode ser concedido dentro dos limites dos 
recursos disponíveis. O montante não pode 
exceder 65 % do total dos custos previstos 
no artigo 8.º n.º 2, alínea e).

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

As despesas são elegíveis para contribuição 
financeira a partir das datas fixadas no 
artigo 8.º, n.º 2, alínea h), nas quais o 
Estado-Membro dá início aos serviços 
personalizados aos trabalhadores visados 
ou incorre em despesas administrativas 
para a execução do FEG, em conformidade 
com o disposto no artigo 7.º, n.ºs 1 e 3, 
respetivamente. No caso dos agricultores, 
as despesas são elegíveis para 
contribuição financeira a partir da data 

As despesas são elegíveis para contribuição 
financeira a partir das datas fixadas no 
artigo 8.º, n.º 2, alínea h), nas quais o 
Estado-Membro dá início aos serviços 
personalizados aos trabalhadores visados 
ou incorre em despesas administrativas 
para a execução do FEG, em conformidade 
com o disposto no artigo 7.º, n.ºs 1 e 3, 
respetivamente.
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fixada no ato delegado adotado nos 
termos do artigo 4.º, n.º 3.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a Comissão concluir que estão 
cumpridas as condições de mobilização do 
FEG, apresenta uma proposta para a 
desencadear. A decisão de mobilizar o 
FEG é tomada conjuntamente pelos dois 
ramos da autoridade orçamental. O 
Conselho delibera por maioria qualificada 
e o Parlamento Europeu por maioria dos 
membros que o compõem e de três quintos 
dos votos expressos.

Sempre que a Comissão concluir que estão 
cumpridas as condições de mobilização do 
FEG, apresenta uma proposta para a 
desencadear. A decisão de mobilizar o 
FEG é tomada conjuntamente pelos dois 
ramos da autoridade orçamental num prazo 
não superior a um mês após a 
transmissão à autoridade orçamental. O 
Conselho delibera por maioria qualificada 
e o Parlamento Europeu por maioria dos 
membros que o compõem e de três quintos 
dos votos expressos.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Ao mesmo tempo que apresenta a proposta 
de decisão de mobilização do FEG, a 
Comissão apresenta aos dois ramos da 
autoridade orçamental uma proposta de 
transferência para as rubricas orçamentais 
relevantes. Em caso de desacordo, é 
iniciado um procedimento de diálogo 
tripartido.

Ao mesmo tempo que apresenta a proposta 
de decisão de mobilização do FEG, a 
Comissão apresenta aos dois ramos da 
autoridade orçamental uma proposta de 
transferência para as rubricas orçamentais 
relevantes. Estas transferências devem ser 
realizadas em conformidade com as 
prioridades orçamentais, tanto anuais, 
como a longo prazo. Em caso de 
desacordo, é iniciado um procedimento de 
diálogo tripartido.

Alteração 47
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na sequência da entrada em vigor da 
decisão relativa à concessão de uma 
contribuição financeira adotada em 
conformidade com o artigo 15.º, n.º 4, e em 
princípio no prazo de 15 dias, a Comissão 
paga ao Estado-Membro, sob a forma de 
pré-financiamento, pelo menos 50% da 
contribuição financeira da União, seguida, 
quando oportuno, dos pagamentos 
intermédios e do pagamento final. O pré-
financiamento é regularizado aquando do 
encerramento da contribuição financeira, 
nos termos do artigo 18.º, n.º 3.

1. Na sequência da entrada em vigor da 
decisão relativa à concessão de uma 
contribuição financeira adotada em 
conformidade com o artigo 15.º, n.º 4, e em 
princípio no prazo de 15 dias, a Comissão 
paga ao Estado-Membro, sob a forma de 
pré-financiamento, pelo menos 60% da 
contribuição financeira da União, seguida, 
quando oportuno, dos pagamentos 
intermédios e do pagamento final. O pré-
financiamento é regularizado aquando do 
encerramento da contribuição financeira, 
nos termos do artigo 18.º, n.º 3.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar no prazo de 15 meses após 
a data da candidatura nos termos do artigo 
8.º, n.º 1, ou até à data fixada no ato 
delegado adotado nos termos do artigo 4.º, 
n.º 3, o Estado-Membro apresenta à 
Comissão um relatório intercalar sobre a 
execução da contribuição financeira onde 
dá conta, nomeadamente do financiamento, 
do calendário e tipo de ações já realizadas 
e da taxa de reinserção no emprego, ou 
ainda de novas atividades finalizadas 12 
meses após a data da candidatura.

1. O mais tardar no prazo de 12 meses após 
a data da candidatura nos termos do artigo 
8.º, n.º 1, o Estado-Membro apresenta à 
Comissão um relatório intercalar sobre a 
execução da contribuição financeira onde 
dá conta, nomeadamente do financiamento, 
do calendário e tipo de ações já realizadas 
e da taxa de reinserção no emprego, ou 
ainda de novas atividades finalizadas 12 
meses após a data da candidatura.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 2015, a Comissão apresenta 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 
dois em dois anos até 1 de agosto, um 
relatório quantitativo e qualitativo sobre as 
atividades realizadas nos dois anos 
anteriores ao abrigo do presente 
regulamento e do Regulamento n.º 
1927/2006. Do relatório, que incide 
essencialmente sobre os resultados obtidos 
pelo FEG, devem constar, em especial, 
informações relativas às candidaturas 
apresentadas, às decisões adotadas, às 
ações financiadas, incluindo a sua 
complementaridade com ações financiadas 
pelos fundos da União, nomeadamente o 
Fundo Social Europeu (FSE) e o Fundo 
Europeu Agrícola para o 
Desenvolvimento Rural (FEADER), e ao 
encerramento das contribuições financeiras 
concedidas. O relatório deve conter 
igualmente informações sobre as 
candidaturas rejeitadas ou reduzidas por 
falta de dotações suficientes ou por 
inelegibilidade.

1. A partir de 2015, a Comissão apresenta 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 
dois em dois anos até 1 de agosto, um 
relatório quantitativo e qualitativo sobre as 
atividades realizadas nos dois anos 
anteriores ao abrigo do presente 
regulamento e do Regulamento 
n.º 1927/2006, comparando-as com os 
dados existentes desde a criação do FEG. 
Do relatório, que incide essencialmente 
sobre os resultados obtidos pelo FEG, 
devem constar, em especial, informações 
relativas às candidaturas apresentadas, às 
decisões adotadas, às ações financiadas, 
incluindo a sua complementaridade com 
ações financiadas pelos fundos da União, 
nomeadamente o Fundo Social Europeu 
(FSE), e ao encerramento das contribuições 
financeiras concedidas. O relatório deve 
conter igualmente informações sobre as 
candidaturas rejeitadas ou reduzidas por 
falta de dotações suficientes ou por 
inelegibilidade.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) até 30 de junho de 2018, uma avaliação 
intercalar da eficácia e sustentabilidade dos 
resultados obtidos;

(a) até 30 junho 2017, uma avaliação 
intercalar da eficácia e sustentabilidade dos 
resultados obtidos;

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) até 31 de dezembro de 2022, uma 
avaliação ex post, com a assistência de 
peritos externos, a fim de avaliar o impacto 
do FEG e o seu valor acrescentado.

(b) até 31 dezembro 2021, uma avaliação 
ex post, com a assistência de peritos 
externos, a fim de avaliar o impacto do 
FEG e o seu valor acrescentado.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23 Suprimido
Gestão financeira dos apoios aos 
agricultores
Em derrogação do disposto nos artigos 
21.º e 22.º, os apoios aos agricultores são 
geridos e controlados em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º … relativo 
ao financiamento, à gestão e ao controlo 
da política agrícola comum. 

Justificação

A inclusão do setor agrícola no âmbito de aplicação do regulamento complica a administração 
do FEG, canaliza recursos do ajustamento da indústria para o ajustamento da agricultura e 
modifica a orientação original do FEG, que consiste em responder a consequências 
imprevisíveis da globalização e das crises, tornando-se uma resposta a circunstâncias bastante 
previsíveis.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24 Suprimido
Exercício da delegação

1. São conferidas à Comissão 
competências para adotar atos delegados 
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nas condições estabelecidas no presente 
artigo.
2. A delegação de competências referida 
no presente regulamento é concedida por 
um período de tempo indeterminado, a 
partir de data de entrada em vigor do 
presente regulamento.
3. A delegação de competências referida 
no artigo 4.º pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho.
4. A decisão de revogação põe termo à 
delegação das competências especificadas 
nessa decisão. A decisão produz efeitos no 
dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia ou 
numa data posterior aí indicada. A 
decisão de revogação não afeta a validade 
dos atos delegados já em vigor.
5. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 4.º, n.º 3, entram em vigor 
apenas se não tiverem sido formuladas 
objeções por parte do Parlamento 
Europeu ou do Conselho, no prazo de 
dois meses a contar da notificação desse 
ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem informado a Comissão 
de que não têm objeções a formular. Por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho, esse período é prorrogado por 
um período de dois meses.

Justificação

O poder de adotar atos delegados é previsto no n.º 3 do artigo 4.º, que foi suprimido.
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