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Alteração  97 

Marian Harkin 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0445/2018 

Maria Arena 

Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) 

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) A Comissão sublinha a importância 

do papel do FEG enquanto fundo flexível 

para apoiar os trabalhadores que perderam 

os seus empregos na sequência de 

importantes processos de reestruturação e 

para os ajudar a encontrar um posto de 

trabalho o mais rapidamente possível. A 

União deve continuar a providenciar apoio 

pontual para facilitar a reintegração 

profissional de trabalhadores despedidos 

em áreas, setores, territórios ou bacias de 

emprego atingidos por graves perturbações 

económicas. Atendendo à interação e aos 

efeitos recíprocos da abertura do comércio, 

da evolução tecnológica ou de outros 

fatores, como a transição para uma 

economia hipocarbónica, e considerando 

que é cada vez mais difícil isolar um fator 

específico causador de despedimentos, a 

mobilização do FEG deverá, no futuro, 

basear-se exclusivamente no impacto 

considerável de um processo de 

reestruturação. Em virtude do seu objetivo, 

que é prestar apoio em situações de 

urgência e em circunstâncias imprevistas, 

completando o apoio do FSE+ mais 

centrado na antecipação, o FEG deve 

continuar a ser um instrumento flexível e 

especial fora dos limiares orçamentais do 

quadro financeiro plurianual, como o refere 

a comunicação da Comissão «Um 

(13) A Comissão sublinha a importância 

do papel do FEG enquanto fundo flexível 

para apoiar os trabalhadores que perderam 

os seus empregos na sequência de 

importantes processos de reestruturação e 

para os ajudar a encontrar um posto de 

trabalho o mais rapidamente possível. A 

União deve continuar a providenciar apoio 

pontual para facilitar a reintegração 

profissional de trabalhadores despedidos 

em áreas, setores, territórios ou bacias de 

emprego atingidos por graves perturbações 

económicas. Atendendo à interação e aos 

efeitos recíprocos da abertura do comércio, 

da evolução tecnológica ou de outros 

fatores, como a saída do Reino Unido da 

União Europeia ou a transição para uma 

economia hipocarbónica, e considerando 

que é cada vez mais difícil isolar um fator 

específico causador de despedimentos, a 

mobilização do FEG deverá, no futuro, 

basear-se exclusivamente no impacto 

considerável de um processo de 

reestruturação. Em virtude do seu objetivo, 

que é prestar apoio em situações de 

urgência e em circunstâncias imprevistas, 

completando o apoio do FSE+ mais 

centrado na antecipação, o FEG deve 

continuar a ser um instrumento flexível e 

especial fora dos limiares orçamentais do 

quadro financeiro plurianual, como o refere 
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orçamento moderno para uma União que 

protege, capacita e defende – Quadro 

financeiro plurianual 2021-2027» e o 

respetivo anexo27. 

a comunicação da Comissão «Um 

orçamento moderno para uma União que 

protege, capacita e defende – Quadro 

financeiro plurianual 2021-2027» e o 

respetivo anexo27. 

27 COM (2018) 171 final e respetivo anexo 

SWD (2018) 321 final. 

27 COM (2018) 171 final e respetivo anexo 

SWD (2018) 321 final. 

Or. en 
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Alteração  98 

Marian Harkin 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0445/2018 

Maria Arena 

Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) 

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O FEG tem por objetivo específico 

prestar apoio em caso de processos de 

reestruturação importantes e imprevistos, 

em especial os que decorrem de desafios 

relacionados com a globalização, como as 

mudanças nos padrões do comércio 

mundial, os litígios comerciais, as crises 

económicas ou financeiras, a transição para 

uma economia hipocarbónica, ou resultam 

da digitalização ou da automatização. 

Especial atenção deve ser conferida a 

medidas que ajudem os grupos mais 

desfavorecidos. 

2. O FEG tem por objetivo específico 

prestar apoio em caso de processos de 

reestruturação importantes e imprevistos, 

em especial os que decorrem de desafios 

relacionados com a globalização, como as 

mudanças nos padrões do comércio 

mundial, os litígios comerciais, as crises 

económicas ou financeiras, a saída do 

Reino Unido da União Europeia, a 

transição para uma economia 

hipocarbónica, ou resultam da digitalização 

ou da automatização. Especial atenção 

deve ser conferida a medidas que ajudem 

os grupos mais desfavorecidos. 

Or. en 

 

 


