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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 
(candidatura EGF/2009/019 FR/ Renault-France)
(COM(2011)0420 – C7-0193/2011 – 2011/2158(BUD))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0420 – C7-0193/2011),

– 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, 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 (Regulamento FEG),

– Tendo em conta o procedimento de trílogo previsto no ponto 28 do AII de 17 de Maio de 
2006,

– Tendo em conta a carta da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos (A7-0000/2011),

A. Considerando que a União Europeia se dotou dos instrumentos legislativos e orçamentais 
adequados para prestar um apoio complementar aos trabalhadores atingidos pelos efeitos 
de mudanças estruturais importantes nos padrões do comércio mundial e para os auxiliar a 
reinserir-se no mercado de trabalho, 

B. Considerando que 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 directa da crise económico-financeira global,

C. Considerando que a assistência financeira da União a trabalhadores despedidos deve 
caracterizar-se pelo dinamismo e ser prestada tão célere e eficientemente quanto possível, 
de acordo com a Declaração Comum do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão 
aprovada na reunião de concertação de 17 de Julho de 2008, e na observância do disposto 
no AII de 17 de Maio de 2006 acerca da adopção de decisões de mobilização do FEG,

D. Considerando que França pediu assistência para um caso de 4.445 despedimentos, dos 
quais, 3.582 especificamente na empresa Renault s.a.s. e em sete das empresas suas 
fornecedoras do sector da indústria automóvel,

                                               
1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 406 de 30.12.2006, p. 1.
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E. Considerando que a candidatura satisfaz os critérios de elegibilidade previstos no 
Regulamento FEG,

1. Solicita às Instituições envolvidas que envidem os esforços necessários para melhorar as 
disposições processuais e orçamentais, a fim de acelerar a mobilização do FEG; 
congratula-se, neste sentido, com o procedimento melhorado posto em prática pela 
Comissão, na sequência do pedido do Parlamento para que fosse acelerada a libertação 
das subvenções, a fim de que a avaliação da Comissão sobre a elegibilidade de uma 
candidatura ao FEG possa ser apresentada à autoridade orçamental juntamente com a 
proposta de mobilização do Fundo; espera que sejam conseguidas novas melhorias do 
procedimento no âmbito das próximas revisões do FEG e que seja conseguida uma maior 
eficiência, transparência e visibilidade do Fundo;

2. Recorda o empenhamento das Instituições em garantir a boa e expedita tramitação dos 
procedimentos de adopção das decisões relativas à mobilização do FEG, com vista à 
prestação de um apoio individualizado, pontual e temporário a trabalhadores despedidos 
devido aos efeitos da globalização e da crise económico-financeira; destaca o papel que o 
FEG pode desempenhar na reintegração dos trabalhadores despedidos no mercado de 
trabalho;

3. Frisa que, nos termos do disposto no artigo 6.º do Regulamento FEG, cumpre assegurar 
que o FEG apoie a reinserção individual, dos trabalhadores despedidos na vida activa; 
salienta, além disso, que as medidas financiadas pelo FEG devem, a longo prazo, conduzir 
ao emprego; reitera que a assistência do FEG não deve substituir as acções que são da 
responsabilidade das empresas, por força da legislação nacional ou de acordos colectivos, 
nem as medidas de reestruturação de empresas ou de sectores;

4. Observa que a informação prestada sobre o "pacote" coordenado de serviços 
personalizados a financiar pelo FEG inclui informação sobre a complementaridade com 
acções financiadas a título dos Fundos Estruturais; reitera o seu apelo à Comissão para 
que apresente igualmente uma avaliação comparativa destes dados nos seus relatórios 
anuais;

5. Congratula-se com o facto de, na sequência dos reiterados pedidos do Parlamento, o 
orçamento de 2011 conter pela primeira vez dotações para pagamentos no montante de 
47 608 950 EUR na rubrica orçamental do FEG (04 05 01); lembra que o FEG foi criado 
como um instrumento específico separado, com os seus próprios objectivos 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 dos objectivos das diferentes políticas;

6. Congratula-se com o reforço previsto da rubrica orçamental do FEG (04 05 01) com 
50.000.000 € através do orçamento rectificativo n.º 2/2011, uma dotação que será utilizada 
para cobrir o montante necessário para a presente candidatura;

7. Aprova a decisão anexa à presente resolução;

8. Encarrega o seu Presidente de assinar a decisão em referência, juntamente com o 
Presidente do Conselho, e de prover à respectiva publicação no Jornal Oficial da União 
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Europeia;

9. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução e o respectivo anexo ao 
Conselho e à Comissão.
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ANEXO: DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de xxx

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 (candidatura EGF/2009/019 FR/ Renault-France)

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União 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, 
nomeadamente o 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, 
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 em 
resultado de importantes mudanças estruturais nos padrões do comércio mundial, bem 
como a ajudar à sua reintegração no mercado de trabalho.

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

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

(4) A França apresentou, em 9 de Outubro de 2009, uma candidatura de mobilização do 
FEG em relação a despedimentos na empresa Renault s.a.s e em sete dos seus 
fornecedores, tendo-a complementado com informações adicionais até 25 de Janeiro 
de 2011. Esta candidatura respeita os requisitos para a determinação das contribuições 
financeiras, previstos no artigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 1927/2006. A Comissão 
propõe, por isso, a mobilização da quantia de 24.493.525 EUR.

(5) O FEG deve, portanto, ser mobilizado a fim de conceder uma contribuição financeira 
em resposta à candidatura apresentada pela França,

                                               
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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ADOPTARAM A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.º
No quadro do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2011, é mobilizada a 
quantia de 24.493.525 EUR, em dotações de autorização e de pagamento, ao abrigo do Fundo 
Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG).

Artigo 2.º
A presente decisão é publicada no Jornal Oficial da União Europeia.
Feito em [Bruxelas/Estrasburgo], 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 um apoio 
complementar a trabalhadores atingidos pelas consequências de mudanças estruturais 
importantes dos padrões do comércio mundial. 

Nos termos do ponto n.º 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.º 1927/20062, o Fundo não pode exceder um montante máximo de 500 milhões de euros, 
obtidos a partir de qualquer margem sob o limite máximo global de despesas do exercício 
precedente e/ou de dotações para autorizações anuladas dos dois exercícios precedentes, com 
excepção das da categoria 1b. As dotações são inscritas no orçamento a título de provisão, 
logo que a Comissão tiver identificado as suficientes margens e/ou autorizações anuladas.
No que diz respeito ao procedimento de mobilização do Fundo, a Comissão, quando conclui 
que uma candidatura reúne as condições necessárias, apresenta à autoridade orçamental, em 
simultâneo, uma proposta de recurso ao Fundo e um pedido de transferência das rubricas 
orçamentais correspondentes. Paralelamente, pode ser iniciado um procedimento de 
concertação tripartida com vista à obtenção do acordo dos dois ramos da autoridade 
orçamental quanto à necessidade de utilizar o Fundo e quanto ao montante requerido. O 
trílogo pode assumir a forma simplificada.

II. Situação actual: a proposta da Comissão

Em 11 Julho 2011, a Comissão adoptou uma nova proposta de decisão sobre a mobilização do 
FEG a favor da França, a fim de apoiar a reintegração no mercado de trabalho de 
trabalhadores despedidos em consequência da crise económica e financeira mundial.

Esta é a décima terceira candidatura a ser examinada no âmbito do orçamento de 2011 e 
refere-se à mobilização de um montante total de 24 493 525 EUR do FEG a favor da França. 
Trata-se de 4.445 despedimentos, para 3.582 dos quais é pedida assistência, na empresa 
francesa Renault e em sete das empresas suas fornecedoras, durante o período de referência de 
quatro meses que decorreu de 1 de Abril de 2009 a 31 de Julho de 2009.

A candidatura, processo EGF/2009/019 FR/Renault-France, foi apresentada à Comissão em 9 
Outubro 2009 e complementada com informações adicionais até 10 de Fevereiro de 2011. A 
candidatura baseou-se nos critérios de intervenção específicos estabelecidos no artigo 2. °, 
alínea a), do Regulamento FEG, que condiciona a intervenção à ocorrência de, pelo menos, 
500 despedimentos, num período de quatro meses, numa empresa de um Estado-Membro, 
incluindo trabalhadores despedidos de empresas suas fornecedoras ou produtores a jusante. A 
candidatura menciona 1.384 despedimentos na Renault s.a.s. e em seis fornecedores, durante 
o período de quatro meses, de 1 de Abril de 2009 e 31 de Julho de 2009, e mais 3.061 
despedimentos na Renault s.a.s. e sete fornecedores fora do período de referência, mas 
incluídos no mesmo plano de despedimento voluntário. 

                                               
1 JO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 406 de 30.12.2006, p. 1.
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O número total de trabalhadores que deverão beneficiar do pacote co-financiado de serviços 
personalizados é de 3.582, abrangendo 1.384 despedimentos na Renault e em sete dos seus 
fornecedores durante o período de 1 de Abril de 2009 a 31 de Julho de 2009 e outros 2.198 
despedimentos nas mesmas 8 empresas antes e depois do período de referência, tal como 
definido na alínea b) do artigo 3.º-A. Este artigo do Regulamento FEG permite que os 
trabalhadores despedidos antes e depois do período indicado na alínea a) do artigo 2.º 
beneficiem de serviços personalizados co-financiados se os despedimentos tiverem ocorrido 
após o anúncio geral dos despedimentos planeados e se puder ser estabelecida uma relação 
causal clara com o motivo que provocou os despedimentos durante o período de referência. 
No caso da Renault e dos seus sete fornecedores, os 3.582 despedimentos fora do período de 
referência resultaram do mesmo plano de despedimentos voluntário.

Um dos critérios da avaliação da Comissão foi a análise do nexo existente entre os 
despedimentos e mudanças estruturais importantes nos padrões do comércio mundial ou a 
crise financeira, o que, neste caso específico, está relacionado com o aumento do custo do 
crédito e das dificuldades para o obter que a Renault começou a ter de 2008 em diante. Este 
factor, articulado com a redução da procura de veículos Renault por parte dos consumidores, 
piorou a situação económica desta empresa.

As autoridades francesas argumentam ainda que a crise económica e financeira e respectivo 
impacto no sector automóvel não podiam ter sido previstos.

A avaliação da Comissão baseou-se também numa descrição do território, das suas 
autoridades e das partes interessadas. Os despedimentos abrangidos pela presente candidatura 
ocorreram principalmente em três regiões de França: Ile-de-France (53%), Haute-Normandie 
(29,5%) e Nord-Pas-de-Calais (12,5%). Na Ile-de-France, os despedimentos registaram-se 
principalmente na unidade de produção de Guyancourt Aubevoie (941) e, como é abrangida 
pela região de Paris, os níveis de desemprego eram relativamente baixos (4,7% e 5,9%, 
respectivamente, e, no seu conjunto, os níveis de emprego estavam a aumentar (de, 
respectivamente, 3,6% e 5,2% entre 2003 e 2007), ao passo que o emprego na indústria 
transformadora estava a diminuir (de, respectivamente, 3,9% e 15,2% durante o mesmo 
período). Na Haute-Normadie, os despedimentos ocorreram em Cléon (334), próximo de 
Ruão, e Sandonville (887), próximo do Havre, que é uma região que tem estado a sofrer do 
declínio industrial (tendo registado uma queda do emprego industrial de 8,9% entre 2003 e 
2007), oferecendo assim poucas oportunidades aos trabalhadores despedidos. No 
Nord-Pas-de-Calais, os despedimentos ocorreram principalmente em Douai (306) e 
Maubeuge (153), que são zonas já afectadas por elevadas taxas de desemprego (13,8% e 
15,5%, respectivamente) em comparação com a taxa nacional de desemprego (de 9,1%). 

O pacote coordenado de serviços personalizados a financiar, incluindo a sua 
complementaridade com as acções financiadas pelos Fundos Estruturais, inclui medidas de 
apoio a 4.445 trabalhadores que aceitaram o despedimento voluntário da empresa e, 
especificamente, os 3.582 trabalhadores visados. A data de início para a prestação de serviços 
aos trabalhadores despedidos era 15 de Outubro de 2008.

A presente candidatura ao FEG abrange as duas seguintes disposições do Projecto “Renault 
Volontariat” (destinado a apoiar 3.582 dos 4.445 trabalhadores que aceitaram a cessação do 
trabalho na empresa):
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1. um “projecto profissional ou pessoal”
2. uma “licença de reconversão”.

A primeira opção destina-se aos trabalhadores que já sabem o que tencionam fazer e 
necessitam de algum apoio transitório (aconselhamento, formação profissional) para 
atingirem os seus objectivos. A segunda opção destina-se aos trabalhadores que pretendem 
aproveitar um período de até 9 meses, ou mais, para receber nova formação profissional e 
apoio em matéria de aconselhamento e orientação. Ambos os regimes podem incluir também 
a criação de uma actividade económica pelo trabalhador despedido. Há 2.910 trabalhadores 
que escolheram a opção 2 e 679 que escolheram a opção 1.

No caso da licença de reconversão (“congé de reclassement” – artigo L1233-71 do Código do 
Trabalho), um empregador que tenha mais de 1.000 trabalhadores é obrigado a oferecer as 
medidas aí definidas por um período que pode variar entre um mínimo de quatro meses e um 
máximo de nove meses. De acordo com a referida legislação, os quinto a nono meses deste 
período são, portanto, facultativos e podem ser elegíveis para assistência do FEG nos termos 
do artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento respectivo. A Renault decidiu oferecer estas medidas até 
nove meses, consoante a ocupação, antiguidade e local de actividade do trabalhador. A 
candidatura não inclui quaisquer despesas ligadas ao “congé de reclassement” para os quatro 
primeiros meses do regime, que são o mínimo estabelecido pela lei, e também exclui todos os 
períodos em que o trabalhador ainda esteja coberto pela sua carta de despedimento.

As medidas propostas para os trabalhadores que escolherem qualquer das 2 opções incluem:
 serviços de aconselhamento na procura de emprego e disponibilidade de formação 

profissional; 
 acções de formação profissional – variáveis consoante os planos dos trabalhadores 

despedidos e, para os que escolheram a opção 2, estas medidas podem prolongar-se 
para além dos nove meses do “congé de reclassement”;

 subsídio  prestado a título de  “congé de reclassement” – trata-se de um subsídio 
mensal, pago até ao fim desta licença para reconversão e equivalente a 65% do antigo 
salário do trabalhador, excepto para os trabalhadores do local de Sandouville, que 
receberão 100% dos seus antigos salários durante seis meses. O subsídio será pago 
pelo FEG a cada trabalhador numa base pro rata;

 apoio à criação de uma actividade económica – esta medida está disponível em ambas 
as opções e pode subvencionar até 12.000 € de investimento por cada actividade 
criada, juntamente com 1.500 € para juros de empréstimos contraídos e até 500 € para 
despesas de constituição da sociedade. Além disso, podem ser pagos 3.000 € para o 
recrutamento de um trabalhador de entre o grupo de trabalhadores visados por esta 
candidatura.

As despesas de implementação do FEG abrangem também actividades preparatórias e 
informação e publicidade, como estipulado no artigo 3.º do Regulamento FEG.

Todas as medidas apresentadas pelas autoridades francesas são medidas activas centradas no 
mercado de trabalho, elegíveis nos termos do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1927/2006. 
A contribuição do FEG, no valor de 24.493.525 €, cobrirá 65% do total de custos estimados 
(37.682.346 €).
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A Renault cumpriu as suas obrigações de consulta aos parceiros sociais ao longo do processo.  

Relativamente aos sistemas de gestão e controlo, a França notificou a Comissão de que a 
contribuição financeira será gerida pela Mission du Fonds National de l´Emploi (FNE), na 
Delegação-Geral para o Emprego e a Formação Profissional (DGEFP) do Ministério da 
Economia, Indústria e Emprego. 

A fim de mobilizar o Fundo, a Comissão apresentou à autoridade orçamental um pedido de 
transferência, no valor total de 24.493.525 EUR, da reserva do FEG (40 02 43) em dotações 
para autorizações, da reserva do FEG (40 02 43) para a rubrica orçamental respectiva (04 05 
01).

A relatora congratula-se com o facto de, na sequência dos reiterados pedidos do Parlamento, o 
orçamento de 2011 conter pela primeira vez dotações para pagamentos (47 608 950 EUR) na 
rubrica orçamental do FEG e acolhe favoravelmente o reforço da rubrica orçamental 04 05 01 
com 50.000.000 €, como previsto no OR n.º 2/2011.

Relembra que o FEG foi criado como um instrumento específico separado, com os seus 
próprios objectivos 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 dos objectivos das diferentes políticas. 
Esta é a décima terceira proposta de mobilização do Fundo apresentada à autoridade 
orçamental em 2011. Por conseguinte, deduzindo das dotações disponíveis o montante 
actualmente solicitado (24 493 525 EUR) permanece disponível um montante de 428 705 608 
EUR até ao final de 2011. O montante de apoio deixará disponível mais de 25 % do montante 
anual máximo atribuído ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização para mobilização 
durante os últimos quatro meses de 2011, tal como estabelecido no artigo 12.º, n.º 6, do 
Regulamento (CE) n.º 1927/2006.

III. Processo

A Comissão apresentou um pedido de transferência com o objectivo de inscrever no 
orçamento 2011 dotações de autorização específicas, tal como previsto no n.º 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 uma forma simplificada, como previsto no n.º 5 do artigo 12.° da base jurídica, 
a menos que não haja acordo entre o Parlamento e o Conselho.

De harmonia com o estipulado num acordo interno, a Comissão do Emprego e dos Assuntos 
Sociais (EMPL) deve ser associada ao processo, para prestar um apoio e uma contribuição 
construtivos à avaliação das candidaturas à concessão de apoios a título do Fundo.

Na sequência da sua avaliação, a comissão EMPL do Parlamento Europeu emitirá um parecer 
sobre a mobilização do Fundo, em forma de carta, que será apensada ao presente relatório.

A Declaração Comum do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão, aprovada na 
reunião de concertação de 17 de Julho de 2008, confirmou a necessidade de se assegurar uma 
tramitação expedita, sem prejuízo da devida observância do disposto no Acordo 
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Interinstitucional, nos processos de decisão relativos à mobilização do Fundo.


