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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, nos termos do ponto 28 
do Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira
(COM(2009)0515 – C7-0208/2009 – 2009/2135(BUD))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2009)0515 – C7-0208/2009),

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 17 de Maio de 2006, entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina orçamental e a boa gestão 
financeira1, (AII de 17 de Maio de 2006), nomeadamente o seu ponto 28,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.° 1927/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de Dezembro de 2006, que institui o Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização2 (Regulamento FEG),

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos e o parecer da Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais (A7-0000/2009),

A. Considerando que a União Europeia estabeleceu os instrumentos legislativos e 
orçamentais adequados para prestar auxílio adicional a trabalhadores afectados pelas 
consequências de mudanças importantes na estrutura do comércio mundial e ajudar à sua 
reintegração no mercado de trabalho,

B. Considerando que a assistência financeira da União a trabalhadores despedidos deve ser
dinâmica e disponibilizada o mais rápida e eficientemente possível, em conformidade 
coma Declaração conjunta do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão durante a 
reunião de concertação de 17 de Julho de 2008, e tendo em devida conta o AII de 17 de 
Maio de 2006 no que diz respeito à aprovação de decisões de mobilização do Fundo,

C. Considerando que a Bélgica e a Irlanda apresentaram pedidos de assistência em virtude de 
casos de despedimentos que ocorreram, respectivamente, no sector têxtil, nas regiões 
belgas da Flandres Oriental, Flandres Ocidental3 e Limburgo4, e na indústria de produção 
de computadores, nos condados irlandeses de Limerick, Clare e North Tipperary, assim 
como na cidade de Limerick5,

D. Considerando que ambas as candidaturas cumpriam os critérios de elegibilidade 
estabelecidos no Regulamento FEG,

                                               
1 JO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 406 de 30.12.2006, p. 1.
3 EFG/2009/004 BE/Oost en West Vlaanderen textiles
4 EFG/2009/005 BE/Limburg textiles
5 EFG/2009/008 IE/Dell



PE430.363v01-00 4/11 PR\793827PT.doc

PT

E. Considerando que, no caso da candidatura irlandesa, a Comissão dos Assuntos Sociais e 
do Emprego solicitou informações adicionais à Comissão;

1. Solicita às instituições participantes no processo que façam os esforços necessários para 
acelerar a mobilização do FEG;

2. Recorda o compromisso das instituições de assegurarem um procedimento simples e 
rápido de aprovação das decisões relativas à mobilização do Fundo, a fim de prestar, de 
uma só vez e de forma limitada no tempo, um apoio individual destinado a ajudar os 
trabalhadores afectados por despedimentos provocados pela globalização;

3. Salienta que a União Europeia deverá utilizar todos os seus meios para reagir às 
consequências da crise económica e financeira global; salienta que, neste contexto, o FEG 
pode desempenhar um papel crucial a favor da reintegração dos trabalhadores despedidos 
no mercado de trabalho;

4. Salienta que, nos termos do artigo 6.° do Regulamento FEG, deverá garantir-se que este 
Fundo ajude individualmente os trabalhadores despedidos na procura de novo emprego; 
reitera que a assistência do FEG não substitui as acções que são da responsabilidade das 
empresas por força da legislação nacional ou de convenções colectivas, nem financia a 
reestruturação de empresas ou de sectores;

5. Chama a atenção da Comissão para o facto de que, no contexto da mobilização do FEG, 
não deve transferir sistematicamente dotações para pagamentos a partir do Fundo Social 
Europeu, uma vez que o FEG foi criado enquanto instrumento específico separado, com 
objectivos e prazos que lhe são próprios;

6. Recorda que o funcionamento e o valor acrescentado do FEG devem ser avaliados no 
contexto da avaliação geral dos programas e diversos outros instrumentos criados pelo AII 
de 17 de Maio de 2006, no âmbito do processo de revisão do Quadro Financeiro 
Plurianual para 2007-2013;

7. Nota que a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais examinou a proposta da 
Comissão e não colocou quaisquer objecções às candidaturas belgas, tendo embora 
solicitado esclarecimentos à Comissão sobre a candidatura irlandesa relativa ao caso Dell;

8. Tenciona avaliar as consequências das respostas da Comissão antes de tomar a sua decisão 
definitiva, tanto quanto ao instrumento jurídico, como quanto ao instrumento orçamental;

9. Espera que a Comissão tenha em boa conta as presentes dificuldades e, doravante, 
apresente as suas propostas de decisão sobre a mobilização do FEG em documentos 
separados, a saber, uma proposta de decisão para cada candidatura de um 
Estado-Membro;

10. Aprova a decisão anexa à presente resolução;

11. Encarrega o Presidente de assinar a decisão juntamente com o Presidente do Conselho e 
de prover à sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia;
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12. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução, assim como o respectivo
anexo ao Conselho e à Comissão.
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ANEXO: DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de xx de Outubro de 2009

relativa à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, nos termos do 
ponto 28 do Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental e a boa gestão 
financeira

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, 

Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira1 e, 
nomeadamente, o seu ponto 28,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1927/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 20 de Dezembro de 2006, que institui o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização2 e, 
nomeadamente, o seu artigo 12.º, n.º 3, 

Tendo em conta a proposta da Comissão3,

Considerando o seguinte:

(1) O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (a seguir designado «FEG») foi 
criado com vista a prestar um apoio complementar aos trabalhadores despedidos que 
sofrem as consequências de importantes mudanças na estrutura do comércio mundial, 
bem como a ajudá-los a reintegrar-se no mercado de trabalho.

(2) O âmbito de aplicação do FEG foi alargado para as candidaturas apresentadas a partir 
de 1 de Maio de 2009, passando a incluir o apoio a trabalhadores despedidos em 
consequência da crise financeira e económica global.

(3) O Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 permite a mobilização do FEG 
dentro de um limite máximo anual de 500 milhões de EUR.

(4) Em 5 de Maio 2009, a Bélgica apresentou duas candidaturas de mobilização do FEG 
relativamente aos despedimentos verificados no sector têxtil. Estas candidaturas 
obedecem aos requisitos para a determinação da contribuição financeira, em 
conformidade com o artigo 10.° do Regulamento (CE) n.° 1927/2006, pelo que a 
Comissão propõe a mobilização de uma quantia de 9 198 874 EUR.

(5) Em 29 de Junho 2009, a Irlanda apresentou uma candidatura de mobilização do FEG 
relativamente aos despedimentos verificados no sector da indústria electrónica. Esta 
candidatura obedece aos requisitos para a determinação da contribuição financeira, em 

                                               
1 JO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 406 de 30.12.2006, p. 1.
3 JO C […] de […], p. […].
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conformidade com o artigo 10.° do Regulamento (CE) n.° 1927/2006, pelo que a 
Comissão propõe a mobilização de uma quantia de 14 831 050 EUR.

(6) O FEG deve, por conseguinte, ser mobilizado a fim de conceder uma contribuição 
financeira relativamente às candidaturas apresentadas pela Bélgica e pela Irlanda,

DECIDEM:

Artigo 1.º
No quadro do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2009, é mobilizada uma 
quantia de 24 029 924 EUR em dotações de autorização e de pagamento a título do Fundo 
Europeu de Ajustamento à Globalização.

Artigo 2.º
A presente decisão será publicada no Jornal Oficial da União Europeia.
Feito em Bruxelas, em […] 

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho
O Presidente O Presidente
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Antecedentes

O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização foi criado para prestar assistência adicional 
aos trabalhadores afectados pelas consequências de mudanças importantes da estrutura do 
comércio internacional.

Nos termos do ponto 28 do Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 sobre a 
disciplina orçamental e a boa gestão financeira1 e do artigo 12.° do Regulamento (CE) 
n.° 1927/20062, o Fundo não pode exceder um montante máximo de 500 milhões de euros, 
obtidos a partir da margem existente sob o limite máximo global de despesas do ano 
precedente e/ou de dotações para autorizações anuladas dos dois anos precedentes, com 
exclusão das que dizem respeito à subcategoria 1b. Os montantes adequados são inscritos no 
orçamento, a título de provisão, logo que tenham sido identificadas margens suficientes e/ou 
autorizações anuladas.

Relativamente ao procedimento para activar o Fundo, a Comissão, em caso de avaliação 
favorável de uma determinada candidatura, apresenta à autoridade orçamental uma proposta 
de mobilização do Fundo e, simultaneamente, o pedido de transferência correspondente. 
Paralelamente, poderá ser realizado um trílogo para chegar a acordo sobre a utilização do 
Fundo e os montantes requeridos. O trílogo pode ser de forma simplificada.

II. Ponto da situação: a proposta da Comissão

A presente proposta diz respeito à mobilização de um montante global de 24.029.924 euros
do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) a favor da Bélgica e da Irlanda, a 
fim de prestar assistência a trabalhadores despedidos, respectivamente, no sector têxtil na 
Bélgica e na indústria de produção de computadores na Irlanda.

Uma vez que ambas as candidaturas foram apresentadas após 1 de Maio de 2009, estas 
tiveram que ser avaliadas com base nas novas regras estabelecidas pelo Regulamento (CE) 
n.° 546/2009, de 18 de Junho de 2009, que altera o Regulamento (CE) n.° 1927/2006, de 
20.12.2006.

As candidaturas belgas baseiam-se na alínea b) do artigo 2.°: pelo menos 500 despedimentos 
num período de nove meses, em particular em pequenas ou médias empresas, numa divisão 
de nível 2 da NACE, numa região ou em duas regiões contíguas ao nível NUTS II.

A candidatura irlandesa baseia-se na alínea a) do artigo 2.°: pelo menos 500 despedimentos 
num período de quatro meses numa empresa de um Estado-Membro, incluindo-se neste 
número os trabalhadores despedidos de empresas suas fornecedoras ou produtoras a jusante.
As candidaturas belgas, EGF/2009/004/BE/Oost en West Vlaanderen textiles e 
EGF/2009/005/BE/Limbourg textiles, apresentadas à Comissão em 5 de Maio de 2009 e 
complementadas por informação adicional em 29 de Junho de 2009, dizem respeito a 2.199 

                                               
1 JO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
2 JO C 406 de 30.12.2006, p. 1.
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despedimentos efectuados em 46 empresas do sector têxtil, todas localizadas em regiões de 
nível NUTS II da Flandres Ocidental e da Flandres Oriental, assim como numa região de 
nível NUTS II do Limburgo. As autoridades belgas solicitaram 9.198.874 euros ao Fundo.
A candidatura irlandesa, EGF/2009/008/IE/Dell, foi apresentada à Comissão em 29 de Junho 
de 2009 e complementada com informação adicional apresentada à Comissão no fim de Julho. 
Diz respeito a 2.840 despedimentos efectuados na empresa Dell-Ireland (região de nível 
NUTS III do Centro e Oeste da Irlanda que inclui os Condados de Limerick, Clare e North 
Tipperary, assim como a cidade de Limerick). Deste total, 2.400 pessoas despedidas são 
elegíveis para assistência.
A Irlanda solicitou 14.831.050 euros ao FEG.

A fim de mobilizar o Fundo, a Comissão apresentou à autoridade orçamental um pedido de 
transferência (DEC32/2009) por um montante global de 24.029.924 euros a partir da 
Reserva do FEG (40 02 43) em autorizações, assim como de rubricas do FSE (04 02 17 - FSE 
Convergência) em pagamentos para rubricas orçamentais do FEG (04 05 01) para autorizações 
e pagamentos.

O AII permite a mobilização do Fundo até um limite anual máximo de 500 milhões de euros. 
Está é a quarta proposta de mobilização do Fundo em 2009. Até agora, foram aceites para 
financiamento em 2009 três candidaturas, por um montante total de 13.077.700 euros a favor 
de Espanha, Portugal, Alemanha e assistência técnica da Comissão.

Nos termos do n.° 6 do artigo 12.° da base jurídica, em 1 de Setembro de cada ano, deverão 
permanecer ainda disponíveis 125 milhões de euros (25%), a fim de cobrir necessidades que 
possam ocorrer até ao fim do ano. Após a dedução do montante já autorizado em 2009, 
permanecem disponíveis 486.922.300 euros.

Resumo das candidaturas - orçamento de 2009

Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG): 

Referência Estado-
Membro

Caso Contribuição do 
FEG (€)

N.° de 
despedimentos

EGF/2008/004 Espanha
Indústria automóvel/Castela e 
Leão, e Aragão 2 694 300 1 082

SEC(2008)2986 Comissão Assistência técnica 690 000 ---

EGF/2008/005 Espanha Têxteis / Catalunha 3 306 750 1 720

EGF/2009/001 Portugal Têxteis / Norte - Centro 832 800 1 588

EGF/2009/002 Alemanha
Sector da telefonia móvel
(Nokia) 5 553 850 1 316

EGF/2009/004

EGF/2009/005

Bélgica Têxteis /
Região da Flandres Oriental e 
Ocidental, e Limburgo 9 198 874 2 199

EGF/2009/008 Irlanda Indústria de produção de 14 831 050 2 400
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computadores/Região do 
centro e Oeste (Condados de 
Limerick, Clare, North 
Tipperary e cidade de 
Limerick)

TOTAL

Margens

37 107 624

462 892 376
N.B. O Fundo não pode exceder um montante máximo de 500 milhões de euros por ano

III. Procedimento
A Comissão apresentou um pedido de transferência1 destinado a inscrever dotações para 
autorizações e para pagamentos específicos no orçamento de 2009, como requerido pelo 
ponto 28 do Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006.

O trílogo sobre a proposta de decisão de mobilização do FEG, apresentada pela Comissão, 
pode assumir a forma simplificada (troca de cartas), como previsto no n.° 5 do artigo 12.° da 
base jurídica, a menos que não haja acordo entre o Parlamento e o Conselho.
Segundo uma disposição interna da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (EMPL), 
esta comissão deverá ser associada ao procedimento, a fim de prestar um apoio e contributo 
construtivos à implementação do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização.

Após a avaliação dos pedidos, a EMPL emitiu o seu parecer sobre a mobilização do Fundo, 
tal como consta em anexo ao presente relatório.

A Declaração conjunta do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão, aprovada na 
reunião de concertação de 17 de Julho de 2008, confirmou a importância de garantir um 
procedimento rápido, com o devido respeito pelo Acordo Interinstitucional, para a aprovação 
de decisões de mobilização do Fundo.

                                               
1 DEC 32/2009 de 18 de Setembro de 2009
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PARECER DA COMISSÃO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS


