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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 13 
do Acordo Interinstitucional, de 2 de dezembro de 2013, entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental, a cooperação em matéria 
orçamental e a boa gestão financeira (candidatura «EGF/2014/007 IE/Andersen 
Ireland», Irlanda)
(COM(2014)0616 – C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2014)0616 – C8-0173/2014),

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1309/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que institui o Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização (2014-2020) e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1927/20061

(Regulamento FEG),

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 do Conselho, de 2 de 
dezembro de 2013, que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 
2014-20202, nomeadamente o artigo 12.º,

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 2 de dezembro de 2013, entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina orçamental, a 
cooperação em matéria orçamental e a boa gestão financeira3 (AII de 2 de dezembro de 
2013), nomeadamente o ponto 13,

– Tendo em conta o procedimento de concertação tripartida previsto no ponto 13 do AII de 
2 de dezembro de 2013,

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

– Tendo em conta a carta da Comissão do Desenvolvimento Regional,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos (A8-0000/2014),

A. Considerando que a União criou instrumentos legislativos e orçamentais para prestar 
apoio suplementar aos trabalhadores que sofrem as consequências de importantes 
mudanças estruturais nos padrões do comércio mundial decorrentes da globalização e para 
os ajudar na reintegração no mercado de trabalho;

B. Considerando que a assistência financeira da União aos trabalhadores despedidos deve 
caracterizar-se pelo dinamismo e ser prestada o mais rápida e eficientemente possível, de 

                                               
1 JO L 347 de 20.12.2013, p. 855.
2 JO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
3 JO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
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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 tendo em devida conta as 
disposições do AII de 2 de dezembro de 2013 relativas à aprovação de decisões de 
mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG);

C. Considerando que a aprovação do novo Regulamento FEG reflete o acordo alcançado 
entre o Parlamento Europeu e o Conselho no sentido de reintroduzir o critério de 
mobilização de crise, aumentar a contribuição financeira da União para 60 % do custo 
total estimado das medidas propostas, aumentar a eficiência no tratamento pela Comissão, 
pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho das candidaturas ao FEG (encurtando o prazo 
de avaliação e aprovação), alargar as ações e os beneficiários elegíveis (abrangendo 
igualmente os trabalhadores independentes e os jovens) e financiar incentivos à criação do 
próprio emprego;

D. Considerando que a Irlanda apresentou a candidatura EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland 
com vista a obter uma contribuição financeira do FEG, na sequência de 171 
despedimentos na Andersen Ireland Limited, que operava na divisão 32 da NACE Rev. 2 
(«Fabricação de joalharia, ourivesaria, bijutaria e artigos similares»), durante o período de 
referência compreendido entre 21 de outubro de 2013 e 21 de fevereiro de 2014;

E. Considerando que a candidatura cumpre os critérios de intervenção previstos no 
Regulamento FEG,

1. Considerando que as autoridades irlandesas apresentaram a candidatura ao abrigo dos 
critérios de intervenção previstos no artigo 4.º, n.º 2, do Regulamento FEG, que derroga os 
critérios do artigo 4.º, n.º 1, alínea a), ou seja, que pelo menos 500 trabalhadores 
assalariados sejam despedidos ou trabalhadores independentes cessem a atividade, durante 
um período de referência de quatro meses, numa empresa de um Estado-Membro;

2. Concorda com a Comissão no sentido de que as circunstâncias excecionais apresentadas 
pelas autoridades irlandesas, isto é, que os despedimentos têm graves repercussões no 
emprego e na economia a nível local e regional, justificam uma derrogação ao limiar de 
500 despedimentos e que, por conseguinte, a Irlanda tem direito a uma contribuição 
financeira ao abrigo do referido regulamento; 

3. Constata que as autoridades irlandesas apresentaram a candidatura a uma contribuição 
financeira do FEG em 16 de maio de 2014, e que a Comissão disponibilizou a respetiva 
avaliação em 3 de outubro de 2014; congratula-se com a rapidez desta avaliação, que 
durou menos de cinco meses;

4. Considera que os 171 despedimentos na Andersen Ireland Limited estão relacionados com 
importantes mudanças estruturais nos padrões do comércio mundial devido à 
globalização, uma vez que, em quatro anos (de 2008 a 2012), as importações, 95 % das 
quais provenientes da Ásia, passaram a ser quatro vezes superiores à produção da UE;

5. Regista que esta é a primeira candidatura à intervenção do FEG para trabalhadores 
despedidos no setor da fabricação de joalharia, ourivesaria, bijutaria e artigos similares, 
um setor que já é afetado pelo aumento das vendas em linha e poderá, por conseguinte, 
ficar ainda mais fragilizado;
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6. Observa que estes despedimentos agravarão ainda mais a situação do desemprego na 
região, visto que a Andersen Ireland era um importante empregador nesta zona 
predominantemente rural que já tinha uma taxa de desemprego (39,3 %) superior ao dobro 
da média nacional (19 %);

7. Regista que, para além dos 171 trabalhadores despedidos, as autoridades irlandesas 
prestarão serviços personalizados cofinanciados pelo FEG a um máximo de 138 jovens 
que não trabalham, não estudam nem seguem qualquer formação (NEET) com menos de 
25 anos de idade à data da apresentação da candidatura;

8. Congratula-se com a decisão das autoridades irlandesas de, na perspetiva de conceder um 
rápido apoio aos trabalhadores, dar início à implementação dos serviços personalizados 
aos trabalhadores afetados em 21 de outubro de 2013, muito antes da decisão final sobre a 
concessão do apoio do FEG em relação ao pacote coordenado proposto; 

9. Constata que o pacote coordenado de serviços personalizados a cofinanciar procurará abrir 
a maior gama possível de oportunidades de emprego numa zona em que existem poucos 
setores em expansão ou unidades de produção e exigirá um esforço significativo de 
requalificação dos trabalhadores despedidos;

10. Observa que o pacote coordenado de serviços personalizados foi elaborado em consulta 
com os beneficiários visados e seus representantes, bem como com os parceiros sociais, e 
congratula-se com a intenção de criar um fórum consultivo para complementar o trabalho 
da Unidade de Coordenação do FEG, a fim de proporcionar aos trabalhadores despedidos 
a oportunidade de contribuir numa base regular para a aplicação do programa do FEG;

11. Congratula-se com o estabelecimento de um serviço próximo da localidade afetada que irá 
funcionar como um «balcão único» para os trabalhadores e os jovens NEET;

12. Regista que os serviços personalizados a prestar a trabalhadores despedidos consistem nas 
seguintes ações, que se conjugam para formar um pacote coordenado de serviços 
personalizados: apoio em matéria de orientação e planeamento profissionais, bolsas de 
formação FEG, programas de formação e de ensino de segundo ciclo, programas de 
ensino de terceiro ciclo, apoios à formação no âmbito das Skillnets, apoios a empresas/ao 
autoemprego, apoios ao rendimento incluindo contribuições para despesas de formação; 

13. Congratula-se com o facto de os princípios da igualdade de tratamento e da não 
discriminação serem respeitados no quadro do acesso e da aplicação das ações propostas;

14. Aprova a decisão anexa à presente resolução;

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

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

relativa à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, nos termos do 
ponto 13 do Acordo Interinstitucional, de 2 de dezembro de 2013, entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina orçamental, a cooperação em 
matéria orçamental e a boa gestão financeira (candidatura «EGF/2014/007 IE/Andersen 
Ireland», Irlanda)

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1309/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 17 de dezembro de 2013, relativo ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização 
(2014-2020), que revoga o Regulamento (CE) n.º 1927/20061, nomeadamente o artigo 15.º, 
n.º 4,

Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 do Conselho, de 2 de dezembro 
de 2013, que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 2014-20202, 
nomeadamente o artigo 12.º,

Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 2 de dezembro de 2013 entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental, a cooperação em matéria 
orçamental e a boa gestão financeira3, nomeadamente o ponto 13,

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,

Considerando o seguinte:

(1) O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) foi criado com vista a prestar 
apoio aos trabalhadores despedidos e trabalhadores por conta própria que cessaram a 
atividade em resultado de importantes mudanças estruturais nos padrões do comércio 
mundial devido à globalização, em resultado da continuação da crise financeira e 
económica mundial abordada no Regulamento (CE) n.º 546/20094, ou de uma nova 
crise financeira e económica, visando também ajudar à sua reintegração no mercado de 
trabalho.

(2) A intervenção do FEG não deve exceder o montante máximo anual de 150 milhões de 
euros (preços de 2011), conforme disposto no artigo 12.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 1311/2013.

                                               
1 JO L 347 de 20.12.2013, p. 855.
2 JO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
3 JO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
4 JO L 167 de 29.6.2009, p. 26.
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(3) A Irlanda apresentou uma candidatura à mobilização do FEG relativamente a 
despedimentos na Andersen Ireland Limited na Irlanda, em 16 de maio de 2014, 
tendo-a complementado com informações adicionais, conforme previsto no artigo 8.°, 
n.º 3, do Regulamento (UE) n.º 1309/2013. Esta candidatura respeita os requisitos para 
a determinação das contribuições financeiras do FEG, previstos no artigo 13.º do 
Regulamento (CE) n.º 1309/2013.

(4) Em conformidade com o artigo 6.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1309/2013, a 
Irlanda decidiu prestar igualmente serviços personalizados cofinanciados pelo FEG a 
jovens que não trabalham, não estudam nem seguem qualquer formação (NEET).

(5) O FEG deverá, por conseguinte, ser mobilizado a fim de conceder uma contribuição 
financeira de 1 501 200 EUR para dar resposta à candidatura apresentada pela Irlanda,

ADOPTARAM A PRESENTE DECISÃO: 

Artigo 1.°

No quadro do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2014, é mobilizada uma 
quantia de 1 501 200 EUR em dotações de autorização e de pagamento a título do FEG.

Artigo 2.°

A presente decisão é 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. Contexto

O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização foi criado para prestar um apoio 
complementar aos trabalhadores atingidos pelos efeitos de mudanças estruturais importantes 
nos padrões do comércio mundial. 

Nos termos do disposto no artigo 12.º do Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 que 
estabelece o Quadro Financeiro Plurianual para o período 2014-20201 e do artigo 15.º do 
Regulamento (CE) n.º 1309/20132, o Fundo não pode exceder o montante anual máximo de 
150 milhões de EUR (a preços de 2011). Os montantes adequados são inscritos no orçamento 
geral da União, a título de dotação.

No que diz respeito ao processo de mobilização do Fundo, nos termos do ponto 13 do Acordo 
Interinstitucional de 2 de dezembro de 2013 entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre a disciplina orçamental, a cooperação em matéria orçamental e a boa gestão 
financeira3, a Comissão, em caso de avaliação positiva do pedido, apresenta à autoridade 
orçamental uma proposta para a mobilização do Fundo e, em simultâneo, o pedido de 
transferência correspondente. Em caso de desacordo, deve ser iniciado um processo de 
concertação tripartida. 

II. A candidatura Andersen Ireland Limited e a proposta da Comissão 

Em 3 de outubro de 2014, a Comissão adotou uma proposta de decisão sobre a mobilização 
do FEG a favor da Irlanda, a fim de apoiar a reintegração no mercado de trabalho de 
trabalhadores despedidos na Andersen Ireland Limited da NACE Revisão 2, divisão 32 
(«Fabricação de joalharia, ourivesaria, bijutaria e artigos similares») devido à globalização. 
Além disso, as autoridades irlandesas prestarão serviços personalizados cofinanciados pelo 
FEG a um máximo de 138 jovens que não trabalham, não estudam nem seguem qualquer 
formação (os chamados «NEET»), com menos de 25 anos de idade à data da apresentação da 
candidatura, dado que os despedimentos ocorreram na região de nível NUTS-2 Sul e Leste 
(IE02), que é elegível ao abrigo da Iniciativa para o Emprego dos Jovens. 

Esta é a décima quarta candidatura a ser examinada no âmbito do orçamento de 2014 e 
refere-se à mobilização de um montante total de 1 501 200 EUR do FEG a favor da Irlanda. 
Diz respeito a um total de 276 beneficiários. A candidatura foi transmitida à Comissão em 16 
de maio de 2014, tendo sido complementada com informações adicionais até 11 de julho de 
2014. A Comissão concluiu, de acordo com as disposições aplicáveis do Regulamento FEG, 
que a candidatura reúne as condições para uma contribuição financeira do FEG. 

As autoridades irlandesas argumentam que, tanto em termos de volume como de valor, as 
importações de países terceiros têm vindo a dominar o mercado da joalharia de fantasia da UE 
(ou seja, a moda) nos últimos cinco anos ou mais. Em 2008, os dados do Eurostat 
apresentados pela Irlanda revelam que as vendas na UE efetuadas pelos produtores 

                                               
1 JO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
2 JO L 347 de 30.12.2013, p. 855.
3 JO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
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comunitários e não-comunitários partiram de uma posição quase idêntica de 56 000 toneladas 
de volume de produto. Ambas registaram quedas de volume, eventualmente imputáveis às 
consequências da crise económica e financeira mundial de 2008/2009. No entanto, embora o 
volume de produto vendido no mercado da UE tenha diminuído para 10 600 toneladas em 
2012, o produto importado de países terceiros, que também decaiu, diminuiu muito menos 
para 45 700 toneladas.

A situação de paridade que existia em 2008 deu lugar, quatro anos depois, a importações 
quatro vezes superiores à produção da UE. Deste volume de produtos não-comunitários, 95 % 
foram importados principalmente de países asiáticos como a China, a Índia, a Tailândia e as 
Filipinas. Trata-se exatamente dos mesmos locais para onde várias empresas baseadas na UE 
tinham, entretanto, deslocado as suas instalações de produção, incluindo os líderes de 
mercado Folli Follie e Swarovski.

As autoridades irlandesas argumentam que os despedimentos têm um impacto adverso
significativo na economia local e regional, visto que a Andersen Ireland era um importante 
empregador nesta zona predominantemente rural, em que a taxa de desemprego (39,3 %) era 
superior ao dobro da média nacional (19 %). 

Os serviços personalizados a prestar a trabalhadores despedidos consistem nas seguintes 
ações, que se conjugam para formar um pacote coordenado de serviços personalizados: apoio 
em matéria de orientação e planeamento profissionais, bolsas de formação FEG, programas de 
formação e de ensino de segundo ciclo, programas de ensino de terceiro ciclo, apoios à 
formação no âmbito das Skillnets, apoios a empresas/ao autoemprego, apoios ao rendimento 
incluindo contribuições para despesas de formação. 

De acordo com a Comissão, as medidas descritas constituem medidas ativas do mercado de 
trabalho que se enquadram nas ações elegíveis definidas no artigo 7.° do Regulamento FEG. 
Estas ações não substituem medidas passivas de proteção social. 

As autoridades irlandesas apresentaram todas as garantias necessárias relativamente aos 
seguintes elementos: 

 Os princípios da igualdade de tratamento e da não discriminação serão 
respeitados no quadro do acesso e da aplicação das ações propostas;

 Os requisitos definidos na legislação nacional e da UE em matéria de 
despedimentos coletivos foram respeitados;

 A empresa que procedeu aos despedimentos cumpriu as suas obrigações 
legais na matéria e tratou os trabalhadores em conformidade;

 As ações propostas oferecem apoio aos trabalhadores a título individual, não 
devendo ser utilizadas para reestruturar empresas ou setores;

 As ações propostas serão complementares das ações financiadas pelos Fundos 
Estruturais;
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 A contribuição financeira do FEG respeitará as regras processuais e materiais 
da União em matéria de auxílios estatais;

 As ações propostas não beneficiarão de apoio financeiro por parte de outros 
fundos da União ou instrumentos financeiros e será evitado qualquer 
financiamento duplo.

A Irlanda notificou a Comissão de que as fontes de prefinanciamento ou cofinanciamento 
nacionais são o Tesouro irlandês, que está a prefinanciar os serviços e cofinanciará 
igualmente o programa, uma vez aprovada a contribuição do FEG. As despesas serão cobertas 
pelo National Training Fund (Fundo Nacional de Formação) e pelos subtítulos das despesas 
votadas do Department of Education and Skills (Ministério da Educação e das Competências) 
e de outros ministérios pertinentes. As contribuições financeiras serão geridas pelo pessoal 
designado no ministério da Educação e das Qualificações, que foi nomeado a autoridade de 
gestão do FEG.  A autoridade de gestão analisa e paga os créditos FEG apresentados por 
organismos intermédios em nome de estabelecimentos públicos. 

III. Processo

A fim de mobilizar o Fundo, a Comissão apresentou à autoridade orçamental um pedido de 
transferência, no valor total de 1 501 200 EUR, da reserva do FEG (40 02 43) para a rubrica 
orçamental do FEG (04 04 01). 

Esta é a décima quarta proposta de transferência com vista à mobilização do Fundo 
transmitida à autoridade orçamental, até à data, em 2014. 

O processo de concertação tripartida será iniciado em caso de desacordo, conforme previsto 
no artigo 15.°, n.º 4, do Regulamento FEG.

Em conformidade com um acordo interno, a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
deverá ser associada ao processo, a fim de proporcionar um apoio e um contributo 
construtivos à avaliação das candidaturas ao Fundo. 


