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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O n.º 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 financeira1, prevê a 
mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) através de um 
mecanismo de flexibilidade, até um limite máximo anual de 500 milhões de euros para além 
das rubricas correspondentes do quadro financeiro.

As regras de elegibilidade aplicáveis às contribuições do FEG estão estabelecidas no 
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.

Em 30 de dezembro de 2011, a Itália apresentou a candidatura EGF/2011/026 IT/Emilia-
Romagna Motorcycles com vista a obter uma contribuição financeira do FEG, na sequência 
de despedimentos ocorridos em dez empresas da divisão 30 da NACE Revisão 2 (Fabricação 
de outro equipamento de transporte)3 na região NUTS II Emília-Romanha (ITH5) em Itália.

Após uma análise exaustiva dessa candidatura, a Comissão concluiu que, em conformidade 
com o artigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 1927/2006, estavam reunidas as condições para a 
concessão de uma contribuição financeira nos termos desse regulamento.

SÍNTESE E ANÁLISE DA CANDIDATURA

Dados essenciais:

Número de referência FEG EGF/2011/026

Estado-Membro Itália

Artigo 2.º b)

Empresas em questão 10

Região NUTS II Emília-Romanha (ITH5)

Divisão da NACE Revisão 2 30 (Fabricação de outro 
equipamento de transporte)

Período de referência 28.2.2011 – 28.11.2011

Data de início dos serviços personalizados 1.3.2012

Data de candidatura 30.12.2011

Número de despedimentos durante o período de referência 512

Trabalhadores despedidos que se espera venham a participar 502

                                               
1 JO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 406 de 30.12.2006, p. 1.
3 Regulamento (EC) n.º 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, 

que estabelece a nomenclatura estatística das atividades económicas NACE Revisão 2 e que altera o 
Regulamento (CEE) n.º 3037/90 do Conselho, assim como certos regulamentos (CE) relativos a 
domínios estatísticos específicos (JO L 393 de 30.12.2006, p. 1).
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nas medidas

Despesas relativas aos serviços personalizados (em euros) 3 932 992

Despesas ligadas à execução do FEG4 (em euros) 157 000

Despesas ligadas à execução do FEG (%) 3,84

Orçamento total (em euros) 4 089 992

Contribuição do FEG (em euros) (65 %) 2 658 495

1. A candidatura foi apresentada à Comissão em 30 de dezembro de 2011 e completada 
com informação adicional até 10 de setembro de 2012.

2. A candidatura cumpre os critérios de intervenção do FEG previstos no artigo 2.º, 
alínea b), do Regulamento (CE) n.º 1927/2006, e foi apresentada no prazo de 10 
semanas referido no artigo 5.º do mesmo regulamento.

Relação entre os despedimentos e importantes mudanças estruturais nos padrões do 
comércio mundial devido à globalização ou à crise económica e financeira mundial

3. Para demonstrar a ligação entre os despedimentos e a crise financeira e económica 
mundial, a Itália informou que a matrícula de veículos motorizados de duas rodas na 
Europa (representativa da procura interna) registou uma queda importante (sendo a
mais significativa de -42 % para os ciclomotores e de -31 % para os motociclos entre 
2007 e 2010)5. 

Matrícula dos veículos motorizados de duas rodas na UE
Ciclomotores Motociclos
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2007 901 425 1 520 030 
2008 876 102 -3 % 1 410 020 -7 %
2009 740 970 -15 % 1 230 043 -13 %
2010 523 397 -29 %

-42 %

1 044 129 -15 %

-31 %

4. A Itália sublinhou que a produção de veículos motorizados de duas rodas na Europa 
também teve uma forte descida em consequência da crise financeira e económica 
mundial, em especial entre 2007 e 2009. Com base em estatísticas da ACEM6, a 
produção dos principais produtores europeus de veículos motorizados de duas rodas7

foi reduzida de 37 % entre 2007 e 2009 e 25 % entre 2008 e 2009.

                                               
4 Em conformidade com o artigo 3.º, terceiro parágrafo, do Regulamento (CE) n.º 1927/2006.
5 Fonte: ACEM (Associação de Fabricantes Europeus de Motociclos - http://www.acem.eu) Registrations

and deliveries – registos e entregas - edição 2011.
6 Fonte: ACEM (Associação de Fabricantes Europeus de Motociclos - http://www.acem.eu) Production -

edição 2011.
7 Itália, Espanha, França, Alemanha, Áustria, Reino Unido, República Checa, Portugal e Suécia.
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Produção de veículos motorizados de duas rodas por pays6

5. As autoridades italianas referiram também o contexto desfavorável à indústria dos 
veículos motorizados de duas rodas na Europa devido ao impacto crescente dos 
produtores instalados na Ásia no que se refere à exportação de ciclos e de 
motociclos. Especialmente, a China - como primeiro exportador mundial de ciclos e 
de motociclos com 25 % das quotas de mercado - progressivamente secundada pela 
Índia, constituem atualmente os maiores produtores mundiais (entre 2007 e 2010, a 
Índia viu a sua quota de mercado mundial das exportações passar de 1 a 2,70 %). A 
parte crescente destes países explica a redução global das exportações de ciclos e de 
motociclos da maioria dos produtores europeus (Alemanha e Espanha constituem a 
exceção entre 2009 e 2010) que afeta, em especial, a França e a Itália (esta última 
teve, em dez anos, a sua quota de exportações a nível mundial reduzida em mais de 
30 %).

Quota de mercado das exportações (ciclos e motociclos)8

 China (CN)  Itália (IT)  Alemanha (DE)  Espanha (ES)  Índia (IN)  França (FR)  Reino Unido (UK).

                                               
8 Fonte: Dados disponíveis  sobre as trocas comerciais de ciclos e de motociclos provenientes da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento (CNUCED).
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6. A Itália afirmou que o valor das exportações de ciclos e de motociclos diminuiu 
rapidamente entre 2008 e 2009 (-21,3 %, por exemplo, entre 2008 e 2009 para a UE 
e -25,9 % para a Itália)8. A ligeira retoma das exportações em 2010 aumentou a 
disparidade entre os países ditos «avançados» e os «emergentes»: os primeiros 
tendem a voltar geralmente para o seu nível de exportação anterior a 2008 (ainda que 
continuem, em média, 20 % inferiores em relação a 2008), os segundos obtêm 
resultados superiores aos de 2008 (assim, a China aumentou as suas exportações 
32,4 %, em valor, entre 2009 e 2010, a Índia 35,8 %, enquanto, durante o mesmo 
período, a UE apenas progrediu 9,5 %).

7. A Itália (primeiro produtor na Europa de veículos motorizados de duas rodas) 
demonstrou que, a nível nacional, a produção de motociclos e de ciclomotores, para a 
qual a região da Emília-Romanha é um ator importante (três empresas da presente 
candidatura produzem motociclos com a sua própria marca: Morini, Malaguti e
Minarelli), foi reduzida (6 % entre 2009 e 2010). A redução mais significativa diz 
respeito à produção total de veículos motorizados de duas rodas, que passou em Itália 
de 641 000 veículos, em 2008, para 448 100, em 2010 (-30 %)9.

8. A Itália relembrou que, desde 2006, as suas importações de peças sobresselentes para 
motociclos e ciclomotores (sabendo que sete empresas da presente candidatura fazem 
parte do tecido local de muitas empresas especializadas na produção de peças 
sobresselentes ou componentes para as indústrias de veículos motorizados de duas 
rodas) são superiores às suas exportações (o que nunca acontecera durante os dez 
anos precedentes)10.

9. Por fim, as autoridades italianas mencionaram que a redução significativa das 
matrículas dos motociclos e dos ciclomotores na Europa foi igualmente sentida em 
Itália (entre 2009 e 2010, ocorreu uma diminuição de 27 % das matrículas de 
motociclos e de ciclomotores)11.

Prova do número de despedimentos e cumprimento dos critérios do artigo 2.º, alínea b)

10. A Itália apresentou a candidatura ao abrigo dos critérios previstos no artigo 2.º, 
alínea b), do Regulamento (CE) n.º 1927/2006, que subordinam a intervenção do 
FEG à ocorrência de pelo menos 500 despedimentos, num período de referência de 
nove meses, numa divisão da NACE Revisão 2, numa região ou em duas regiões 
contíguas de nível NUTS II num Estado-Membro.

11. A candidatura apresenta 512 despedimentos em dez empresas da divisão 30 da 
NACE Revisão 2 (Fabricação de outro equipamento de transporte) durante o período 
de referência de nove meses entre 28 de fevereiro de 2011 e 28 de novembro de 
2011. Destes 512 despedimentos, 63 foram calculados em conformidade com o 
artigo 2.º, segundo parágrafo, segundo travessão, do Regulamento (CE) 
n.º 1927/2006 e 449 com o terceiro travessão do mesmo parágrafo. 

12. A Comissão recebeu a confirmação, em 19 de julho de 2012, de que as pessoas 
contabilizadas ao abrigo do artigo 2.º, segundo parágrafo, terceiro travessão, foram 
efetivamente despedidas (esuberi).

                                               
9 Fonte: Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori (ANCMA) - www.ancma.it.
10 Fonte: ANCMA.
11 Fonte: ACEM.
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Explicação da natureza imprevista desses despedimentos

13. A crise financeira atingiu o setor a partir de 2008 e favoreceu principalmente os 
maiores produtores, em melhor posição para se adaptarem, devido à sua dimensão 
(por exemplo, a empresa Ducati). A Itália menciona que a situação foi muito 
diferente para as pequenas e médias empresas produtoras de motociclos ou de 
equipamentos12, diretamente afetadas pela baixa da procura (matrículas) de 
motociclos, desde 2008, e pela diminuição súbita da produção a partir de 2008. Estas 
empresas tentaram adaptar a produção para manter a sua quota de mercado (por 
exemplo, produzindo motores de quatro tempos para a Motori Minarelli, ou 
colaborando com outras marcas para a Motori Malaguti). Apesar das suas tentativas, 
as dez empresas interessadas na candidatura italiana tiveram de despedir uma parte 
do seu pessoal ou encerrar definitivamente, em 2011.

Identificação das empresas que procederam aos despedimentos e dos trabalhadores 
potenciais beneficiários de assistência

14. A candidatura refere-se a 512 despedimentos ocorridos em dez empresas:

Empresas e número de trabalhadores despedidos

ENGINES ENGINEERING 6 MOTORI MALAGUTI 
S.P.A. 150

F. FABBRI ACCESSORI 5 MOTORI MINARELLI 19
GALVANOTECNICA & PM 43 PAIOLI COMPONENTS 6
MASIERO ANTONIO 
CAMBI

16 PAIOLI MECCANICA 51

MOTO MORINI S.P.A. 38 VERLICCHI NINO E FIGLI 178
Total de empresas: 10 Total de despedimentos: 512

15. A Itália informou também que, das dez empresas envolvidas, três não tinham 
fechado definitivamente e despedido a totalidade do seu pessoal (Engines 
engineering, Motori Minarelli e F. Fabbri accessori).

16. Os 512 trabalhadores despedidos durante o período de referência são elegíveis para 
as medidas de auxílio em conformidade com o artigo 3.ºA, alínea a), do Regulamento 
(CE) n.º 1927/2006. Dos 512 trabalhadores despedidos, os 502 que ainda não 
encontraram emprego são abrangidos pelas medidas de auxílio. 

17. A repartição dos trabalhadores visados é a seguinte:

Categoria Número Percentagem
Homens 294 58,6
Mulheres 208 41,4
Cidadãos da UE 481 95,8
Nacionais de países terceiros 21 4,2
15-24 anos 2 0,4
25-54 anos 416 82,9
55-64 anos 82 16,3
> 64 anos 2 0,4

                                               
12 A presente candidatura diz respeito a 10 pequenas e médias empresas com 92 pessoas, em média, com 

um mínimo de 6 trabalhadores e um máximo de 363 trabalhadores por empresa.
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18. Não há trabalhadores com problemas de saúde crónicos ou deficiências entre os 
trabalhadores visados.

19. Em termos de categorias profissionais, a repartição é a seguinte:

Categoria Número Percentagem
Técnicos e profissionais de nível 
intermédio

11 2,2

Pessoal administrativo e similares 200 39,8
Operadores de instalações e máquinas e 
trabalhadores da montagem

291 58,0

20. Em conformidade com o artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 1927/2006, a Itália 
confirmou que foi e continuará a ser seguida uma política de igualdade entre homens 
e mulheres e de não-discriminação nas várias fases de implementação do FEG e, em 
particular, no acesso a este.

Descrição do território em causa, das suas autoridades e outras partes interessadas

21. O território envolvido na candidatura é a região NUTS II de Emília-Romanha, uma 
província no nordeste de Itália que tinha, em 1 de janeiro de 2011, 4 432 418 
habitantes, com uma densidade populacional de 197,49 habitantes por km2 (próximo 
da média italiana de 200 habitantes por km2).

22. As autoridades italianas sublinharam o facto de a população da Emília-Romanha se 
ter reduzido mais rapidamente do que, em média, em Itália (a taxa de crescimento 
natural é muito inferior à da Itália: -1,3 % contra -0,4 % a nível nacional, em 201013).

23. A Emília-Romanha é igualmente uma região onde o envelhecimento da população é 
maior do que, em média, em Itália (o número de pessoas aí residentes com mais de 
65 anos é superior em dois pontos à média italiana, em 2011, ficando a percentagem 
de pessoas entre 0 e 14 anos em 13,3 %, abaixo do nível nacional de 14 %)14.

24. As autoridades italianas descreveram a região da Emília-Romanha como dispondo de 
uma economia viável (a sua riqueza produzida em 2009 corresponde a 8,7 % do PIB 
italiano, o seu PIB per capita é de 30 493 euros, ou seja, superior ao nível nacional 
que era, em média, de 25 237 euros)15, que sofreu, em média, mais do que as outras 
regiões, especialmente com os efeitos da crise económica e financeira.

25. A Itália indicou, assim, que, entre 2008 e 2009, o PIB per capita da Emília-Romanha 
caiu, em média, mais do que a nível nacional (-4,89 % contra -3,6 %) e que o PIB 
caiu igualmente mais fortemente (-3,7 %) em comparação com a evolução nacional 
(-3 %).

26. A Emília-Romanha continua a terceira região italiana em termos de exportações e a 
quarta para as importações. Em 2010, as exportações da Emília-Romanha com 
destino ao resto do mundo caíram, porém, 10,8 % em relação a 2008. Apesar de uma 

                                               
13 Fonte: ISTAT (Instituto Nacional Italiano de Estatística) - Tabela 3 em 

http://demo.istat.it/altridati/indicatori/index.html#tabreg.
14 Fonte: ISTAT - Tabela 6 em http://demo.istat.it/altridati/indicatori/index.html#tabreg.
15 Fonte: Banca d'Italia, Economie regionali, L'economia dell'Emilia-Romagna – 2011: 
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2011/analisi_s_r/1131_emilia.
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balança comercial positiva, entre 2008 e 2010, para a Emília-Romanha, o seu 
excedente comercial diminuiu, no mesmo período, de forma significativa em 16,5 %.

27. A Emília-Romanha também sofreu do declínio nacional do número de empresas em 
atividade e da redução do número de empresas criadas (80 483 novas empresas 
foram criadas em 2008, em Itália, contra 77 443 em 2011).

28. As principais autoridades e partes interessadas são o Ministério italiano do trabalho e 
das políticas sociais (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), a Região 
Emília-Romanha (Regione Emilia-Romagna), a Associação nacional dos municípios 
italianos (ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani), a União das províncias 
italianas (UIP: Unione delle Province d'Italia), as secções locais de confederações 
nacionais de artesãos e de pequenas e médias empresas (CNA: Confederazione 
Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Regionale dell'Emilia-
Romagna e Confartigianato Bologna), as organizações de cooperativas e empresas 
sociais (Confcooperative e Legacoop Emilia-Romagna), uma organização que 
representa as empresas industriais e de serviços em Itália (Confindustria), as 
organizações de empregadores (Unindustria Bologna e Unionapi), e os sindicatos: 
CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), CISL (Confederazione 
Italiana Sindacati dei Lavoratori), FIM (Federazione Italiana Metalmeccanici), 
FIOM (Federazione Impiegati Operai Metallurgici), UIL (Unione Italiana del 
Lavoro) e UILM (Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici).

Impacto esperado dos despedimentos no emprego local, regional ou nacional

29. Os despedimentos no setor dos veículos motorizados de duas rodas ocorreram num 
contexto de mutação da economia nacional e regional no sentido de uma maior
terciarização das atividades (a indústria transformadora apenas representa 11,6 % dos 
empregos da região). As autoridades italianas salientam que, para continuar a 
produzir veículos motorizados de duas rodas, as empresas deverão especializar-se em 
processos e componentes que combinem a inovação e uma mão-de-obra 
especializada. Consideram que já não há espaço para a produção local de motoretas 
(scooters) ou de motociclos de média ou baixa gama e que o desenvolvimento das 
empresas especializadas em acessórios e peças sobresselentes já não pode passar 
unicamente por marcas históricas locais como a Ducati.

30. As autoridades italianas precisaram que o setor dos veículos motorizados de duas 
rodas emprega cerca de 4 000 pessoas, sem ter em conta as indústrias 
transformadoras de peças sobresselentes e equipamento relacionadas, mas 
frequentemente classificadas em várias outras categorias da NACE Revisão 2. 
Estimam em 1 382 o número de pessoas afetadas pela crise neste domínio e contam 
que outros despedimentos ocorram em setores associados que empregam milhares de 
pessoas16.

31. As autoridades italianas sublinharam ainda o declínio da situação do emprego na 
Emília-Romanha com uma taxa de emprego que foi reduzida cerca de três pontos 

                                               
16 A Itália mencionou, em especial, as divisões da NACE Revisão 2: 24 (Indústrias metalúrgicas de base), 

25 (Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos), 26 (Fabricação de 
equipamentos informáticos, equipamentos para comunicação, produtos eletrónicos e óticos), 27 
(Fabricação de equipamento elétrico), 28 (Fabricação de máquinas e equipamentos, n.e.) e 29 
(Fabricação de veículos automóveis, reboques e semirreboques).
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percentuais entre 2008 e 2010 (passando de 70,2 % para 67,4 %). A taxa de 
desemprego - ainda que figure entre as mais baixas da Itália - registou um aumento 
permanente na região (de 3,2 %, em 2008, para 5,8 %, em 2010) e permanece 
particularmente importante nos jovens com idades entre os 15 e os 24 anos, tendo 
aumentado mais de 11 pontos percentuais nesta categoria, entre 2008 e 2010 (de 
11 % para 22,3 %).

32. Por fim, a Itália salienta que, neste período de crise para a região, o recurso às 
intervenções que garantam aos trabalhadores das empresas em dificuldades um 
rendimento em substituição do salário (como a CIGS: Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria) foi amplamente utilizado (as horas em CIGS foram, assim, 
multiplicadas por 14 na região, entre 2008 e 2010).

Pacote coordenado de serviços personalizados a financiar e repartição dos custos 
previstos, incluindo a sua complementaridade com as ações financiadas pelos fundos 
estruturais

33. São propostas as medidas a seguir apresentadas, que constituem um pacote 
coordenado de serviços personalizados destinados a permitir a reinserção profissional 
dos 502 trabalhadores abrangidos. As pessoas referidas terão a possibilidade de 
escolher as medidas em que desejam participar, respeitando a sequência cronológica 
das ações. Esta sequência é composta por serviços mínimos de base para todos os 
trabalhadores visados (tais como a orientação profissional, o apoio à procura ativa e a 
formação/requalificação), ligados a serviços específicos orientados para alguns 
trabalhadores (ajuda à recolocação e promoção do empreendedorismo). Uma parte 
dos trabalhadores visados receberá igualmente um subsídio (para a procura ativa) se 
participar nas medidas propostas.

– Orientação profissional

Esta medida consiste numa série de entrevistas estruturadas (coletivas ou 
individuais) para facilitar a tomada de consciência pessoal do trabalhador, com 
vista a permitir-lhe determinar os seus centros de interesse, as suas capacidades 
pessoais e as suas competências para melhorar e definir um balanço pessoal. 
Este serviço será proposto aos 502 trabalhadores referidos.

– Assistência na procura ativa:

Esta medida visa favorecer junto dos trabalhadores a emergência de uma 
estratégia pessoal de autopromoção, utilizando técnicas operacionais de 
procura de emprego (pesquisa de lugares, preparação para a entrevista de 
contratação, elaboração de um curriculum vitae e de cartas de motivação) no 
contexto da oferta de emprego local, se necessário, com acompanhamento do 
trabalhador até à entrevista de contratação. Este serviço será proposto aos 502 
trabalhadores referidos.

– Formação e requalificação:

Esta medida prevista para 400 trabalhadores consistirá num vale para formação 
de um valor médio de 4 000 euros, a utilizar no quadro restrito do percurso de 
formação determinado para cada trabalhador (deixando-lhe, porém, uma certa 
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flexibilidade para determinar as suas próprias necessidades em matéria de 
formação, estágios profissionais, apoio à orientação profissional, etc.).

– Assistência à recolocação:

Este incentivo específico abrangerá os 260 trabalhadores que se encontram na 
situação menos favorável e que poderão receber serviços de assistência à 
recolocação e de contratação por parte de uma empresa pública ou privada. 
Uma bonificação de 5 000 euros será paga à empresa ou ao serviço que, pelas 
suas prestações, tiver permitido a um trabalhador reencontrar um emprego de 
duração indeterminada no termo do período17.

– Promoção do empreendedorismo: 

Esta medida consistirá num serviço personalizado para acompanhar os 
trabalhadores (respeitando as suas competências e a valorização possível da sua 
experiência profissional) com vista a estimular a iniciativa empresarial e o 
trabalho enquanto independente. Esta atividade assumirá a forma de mentoria 
de grupo para analisar as limitações e as oportunidades de trabalho 
independente e de empreendedorismo [em torno dos conceitos de plano de 
negócios, apoio ao arranque («start-up»), etc.]. As autoridades italianas 
consideram que este serviço seria para 61 dos trabalhadores em causa.

– Subsídio para a procura ativa: 

Esta medida - que abrangerá 216 dos trabalhadores visados - será paga sob a 
forma de um subsídio mensal de 500 euros, em média, ao longo de um período 
máximo de cinco meses, aos trabalhadores que participem ativamente nas 
medidas do FEG, na proporção do número de dias de participação efetiva nas 
medidas do FEG durante o mês. O pagamento deste subsídio estará 
estreitamente ligado ao compromisso do trabalhador de participar ativamente 
no processo de reintegração no mercado de trabalho.

34. As despesas ligadas à execução do FEG, incluídas na candidatura nos termos do 
artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1927/2006, abrangem atividades de preparação e 
acompanhamento, bem como ações de informação, publicidade e controlo.

35. Os serviços personalizados apresentados pelas autoridades italianas constituem 
medidas ativas do mercado de trabalho que se enquadram nas ações elegíveis 
definidas no artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1927/2006. As autoridades italianas 
preveem que os custos totais destes serviços correspondam a 4 089 992 euros, dos 
quais 3 932 992 euros se destinam a serviços personalizados e 157 000 euros (ou 
seja, 3,84 % da soma total) a despesas ligadas à execução do FEG. A contribuição 
total solicitada ao FEG ascende a 2 658 495 euros (65 % dos custos totais).

                                               
17 A bonificação será paga unicamente se não for já devida por força da legislação de apoio às políticas 

regionais para promover o emprego.
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Ações Estimativa do 
número de 

trabalhadores 
potencialmente 
beneficiários

Estimativa do 
custo por 

trabalhador 
potencialmente 

beneficiário
(em euros)

Custo total (FEG e 
cofinanciamento 

nacional) (em euros)

Serviços personalizados [artigo 3.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (CE) 
n.º 1927/2006]

Orientação profissional 502 186 93 372

Assistência na procura ativa 502 310 155 620

Formação e requalificação 400 4 000 1 600 000

Assistência à recolocação 260 5 000 1 300 000

Promoção do empreendedorismo 61 4 000 244 000

Subsídio para a procura ativa 216 2 500 540 000

Serviços personalizados -
subtotal

3 932 992

Despesas ligadas à execução do FEG [artigo 3.º, terceiro parágrafo, do Regulamento (CE) 
n.º 1927/2006]

Preparação 7 000

Acompanhamento 80 000

Informação e publicidade 10 000

Atividades de controlo 60 000

Subtotal de despesas ligadas à 
execução do FEG

157 000

Custos totais (estimativa) 4 089 992

Contribuição FEG (65 % do 
custo total)

2 658 495

36. A Itália confirma a complementaridade das medidas descritas supra com as ações 
financiadas pelos fundos estruturais e garante a não-existência de financiamento 
duplo. Um acompanhamento contínuo das ações financiadas pelo FSE e pelo FEG 
para objetivos ou trabalhadores afetados similares permitirá evitar sobreposições 
entre o FSE (ou qualquer outro instrumento da UE ou de um programa) e as medidas 
financiadas pelo FEG.
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Data de início da prestação dos serviços personalizados aos trabalhadores despedidos

37. A Itália deu início, em 1 de março de 2012, à prestação de serviços personalizados 
aos trabalhadores afetados incluídos no pacote coordenado proposto para 
cofinanciamento do FEG. Esta data representa, pois, o início do período de 
elegibilidade para qualquer assistência que possa vir a ser concedida ao abrigo do 
FEG.

Procedimentos de consulta dos parceiros sociais

38. A candidatura à contribuição do FEG foi debatida com as autoridades e outras partes 
interessadas descritas no ponto 28 aquando de reuniões em 12 de outubro de 2011, 
14 de dezembro de 2011 e 16 de janeiro de 2012. 

39. As autoridades italianas confirmaram o cumprimento dos requisitos definidos na 
legislação nacional e da UE em matéria de despedimentos coletivos.

Informações sobre ações que são obrigatórias por força da legislação nacional ou de 
convenções coletivas

40. No que diz respeito aos critérios previstos no artigo 6.º do Regulamento (CE) 
n.º 1927/2006, na sua candidatura, as autoridades italianas:

 confirmaram que a contribuição financeira do FEG não substitui as medidas que 
são da responsabilidade das empresas por força da legislação nacional ou de 
convenções coletivas;

 demonstraram que as medidas visavam dar assistência aos trabalhadores afetados 
e não reestruturar empresas ou setores de atividade;

 confirmaram que as ações elegíveis acima referidas não beneficiam de apoios por 
parte de outros instrumentos financeiros da União.

Sistemas de gestão e de controlo

41. A Itália comunicou à Comissão que a contribuição financeira do FEG seria gerida do 
seguinte modo: o Ministerio del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione 
Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro (MLPS – DG PAPL) será a 
autoridade de gestão, de certificação e de auditoria (o MLPS – DG PAPL Ufficio A 
na qualidade de autoridade de gestão; o MLPS – DG PAPL Ufficio B na qualidade de 
autoridade de certificação e o MLPS – DG PAPL Ufficio C na qualidade de 
autoridade de auditoria). A região da Emília-Romanha (Direzione Generale Cultura 
Formazione e Lavoro) será o organismo intermediário da autoridade de gestão.

42. As autoridades italianas informaram que aplicarão o sistema de gestão e de controlo 
para o FEG adotado pelo Ministério italiano do trabalho e das políticas sociais (cf. 
documento prot. 40/0002218 de 29.9.2011) e o manual operacional para a autoridade 
de gestão, de certificação e de auditoria (cf. documento prot. 40/0005840 de 
26.10.2011).
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Financiamento

43. Com base na candidatura da Itália, a contribuição proposta do FEG para o pacote 
coordenado de serviços personalizados ascende a 2 658 495 euros, representando 
65 % dos custos totais. A verba proposta pela Comissão ao abrigo do Fundo 
baseia-se na informação disponibilizada pela Itália.

44. Considerando o montante máximo possível de uma contribuição a conceder pelo 
FEG, determinado em conformidade com o artigo 10.º, n.º 1, do Regulamento (CE) 
n.º 1927/2006, bem como a margem existente para a reafetação de dotações, a 
Comissão propõe a mobilização do FEG no montante total já referido, a afetar ao 
abrigo da rubrica 1A do Quadro Financeiro.

45. O montante proposto de contribuição financeira deixará disponível mais de 25 % do 
montante anual máximo atribuído ao FEG para intervenções durante os últimos 
quatro meses do ano, tal como requerido pelo artigo 12.º, n.º 6, do 
Regulamento (CE) n.º 1927/2006.

46. Ao apresentar a presente proposta de mobilização do FEG, a Comissão dá início ao 
processo de concertação tripartida sob forma simplificada, tal como exigido no n.º 28 
do Acordo Interinstitucional de 17 de maio de 2006, a fim de obter o acordo dos dois 
ramos da autoridade orçamental quanto à necessidade de utilizar o FEG e quanto à 
quantia solicitada. A Comissão convida o primeiro dos dois ramos da autoridade 
orçamental que chegar a acordo sobre o projeto de proposta de mobilização, ao nível 
político adequado, a informar o outro ramo e a Comissão das suas intenções. Em 
caso de desacordo por parte de um dos dois ramos da autoridade orçamental, será 
convocada uma reunião tripartida formal.

47. A Comissão apresenta separadamente um pedido de transferência com o objetivo de 
inscrever no orçamento de 2012 dotações de autorização específicas, tal como 
previsto no n.º 28 do Acordo Interinstitucional de 17 de maio de 2006.

Fontes de dotações de pagamento 

48. As dotações de pagamento inicialmente inscritas na rubrica orçamental 04 05 01 
ficarão esgotadas após a adoção pela autoridade orçamental das propostas já 
apresentadas para a mobilização do FEG e, portanto, serão insuficientes para cobrir o 
montante necessário para a presente candidatura.

49. Uma transferência de 1 160 745 euros da rubrica orçamental do Instrumento Europeu 
de Microfinanciamento «Progress» será utilizada para cobrir uma parte do montante 
necessário para a presente candidatura.

50. O montante suplementar de 1 497 750 euros necessários para a presente candidatura 
será coberto por um reforço solicitado pelo orçamento retificativo n.º 6.
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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/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles», apresentada 
pela Itália)

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 financeira18, 
nomeadamente o n.º 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 Globalização19, 
nomeadamente o artigo 12.º, n.º 3,

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia20,

Considerando o seguinte:

(1) O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (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 ajudá-los a 
reintegrar-se no mercado de trabalho.

(2) O âmbito de aplicação do FEG foi alargado a candidaturas apresentadas entre 1 de 
maio de 2009 e 30 de dezembro de 2011, passando a incluir o apoio a trabalhadores 
despedidos em consequência direta da crise financeira e económica mundial.

(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 euros.

(4) Em 30 de dezembro de 2011, a Itália apresentou uma candidatura de mobilização do 
FEG em razão de despedimentos em dez empresas que operam no setor NACE 
Revisão 2, n.º 30 (Fabricação de outro equipamento de transporte) na região NUTS II 
Emília-Romanha (ITH5) em Itália, tendo-a completado com informações adicionais 
até 10 de setembro de 2012. Esta candidatura respeita os requisitos para a 
determinação das contribuições financeiras previstos no artigo 10.º do Regulamento 

                                               
18 JO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
19 JO L 406 de 30.12.2006, p. 1.
20 JO C […] de […], p. […].



PT 16 PT

(CE) n.º 1927/2006. A Comissão propõe, por isso, a mobilização da quantia de 
2 658 495 euros.

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

ADOTARAM A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.º

No quadro do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2012, é mobilizada uma 
quantia de 2 658 495 euros em dotações de autorização e de pagamento a título 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, em

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho
O Presidente O Presidente


