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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Orçamentos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Lembra que as políticas sociais e de emprego se inscrevem entre as competências 
nacionais coordenadas pelo método aberto de coordenação e que utilizam todas as 
sinergias possíveis a fim de assegurar um desenvolvimento positivo da União no 
contexto da globalização e de fazer face ao desafio da integração social e profissional 
nos Estados-Membros; Lembra igualmente que o Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização (FEM) é um instrumento instituído para apoiar esse objectivo e para 
prestar assistência aos trabalhadores em caso de despedimentos maciços; 

2. Solicita a inscrição de dotações e de pagamentos na rubrica orçamental do FEG o mais 
tardar a partir próximo do quadro financeiro a fim de simplificar a sua utilização, de 
reduzir os prazos de processamento das candidaturas de forma a aumentar a eficácia 
da assistência aos trabalhadores despedidos e a normalizar os procedimentos;

3. Exorta os Estados-Membros a associarem os parceiros sociais desde o início da fase 
preparatória da a presentação das candidaturas; 

4. Solicita aos Estados-Membros que instaurem uma estrutura de comunicação e 
administração do FEG a nível nacional, em ligação com todas as partes envolvidas, e 
que intercambiem as melhores práticas a nível europeu, o que permitirá uma 
intervenção rápida e eficaz do FEG em caso de despedimentos maciços; 

5. Lembra que o Regulamento (CE) n.º 1927/2006 permite a vários países apresentarem 
conjuntamente candidaturas à contribuição do FEG quando os trabalhadores afectados 
numa dada região geográfica ou sector não se encontrem concentrados num mesmo 
Estado-Membro; 

6. Convida os Estados-Membros a adoptarem uma abordagem personalizada da ajuda 
aos trabalhadores que perderam o emprego, em especial no caso de despedimentos 
maciços, a fim de melhorar as perspectivas dos trabalhadores num mercado de 
trabalho em profunda reestruturação; recomenda, para esse efeito, aos 
Estados-Membros que intensifiquem os intercâmbios das melhores práticas, tirando 
partido, nomeadamente, do Progress 

7. Incita os Estados-Membros a utilizarem as contribuições do FEG para realizar os 
objectivos europeus, para promover novas competências para novos empregos e para 
favorecer a formação ao longo da vida, a fim de permitir aos trabalhadores 
desenvolver a sua carreira pessoal e contribuir para a melhoria da competitividade da 
União no contexto da globalização;

8. Lembra às empresas que lhes incumbe a responsabilidade de envidar todos os esforços 
ao seu alcance para que os trabalhadores possam, desde o início do respectivo período 
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de desemprego, validar a experiência adquirida, a fim de que a sua reconversão seja a 
mais precisa e a mais rápida possível e de que obtenham um emprego estável com 
perspectivas de futuro;

9. Constata uma pronunciada disparidade entre os processos, decorrente da diversidade 
das situações em cada Estado-Membro; solicita, em consequência, à Comissão que 
apresente uma proposta tendo em vista uma maior flexibilidade nos critérios de 
intervenção aplicáveis a cada Estado-Membro, de forma a garantir uma melhor 
adaptabilidade desses critérios às especificidades económicas nacionais, avaliando a 
possibilidade de prolongar o período de referência e o perímetro dos estabelecimentos 
abrangidos;

10. Solicita à Comissão que evite a criação de distorções de concorrência, incentivando 
uma homogeneização das obrigações das empresas em matéria de despedimentos 
ditados por razões económicas no interior da União; 

11. Convida a Comissão a apresentar, no seu relatório anual, estatísticas sobre a eficácia 
do FEG e das estratégias de formação em matéria de reinserção profissional trabalho; 

12. Solicita à Comissão que, em prol de uma boa gestão orçamental europeia, publique os 
dados relativos à utilização efectiva do FEG, a fim de permitir um controlo à posteriori 
por parte do Parlamento. 


