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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 na sequência de uma 
candidatura da Espanha «EGF/2020/001 ES/Galicia — setores auxiliares da construção 
naval»
(COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2020)0485 – C9-0294/2020),

– 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) 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 seu n.º 13,

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

– Tendo em conta as cartas da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e da 
Comissão do Desenvolvimento Regional,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos (A9-0192/2020),

A. Considerando que a União criou instrumentos legislativos e orçamentais para prestar 
assistência complementar aos trabalhadores atingidos pelos efeitos de mudanças 
estruturais importantes nos padrões do comércio mundial ou da crise económica e 
financeira mundial, bem como para ajudar a reintegrá-los no mercado de trabalho; que 
esta assistência é prestada através de um apoio financeiro concedido aos trabalhadores e 
às empresas para as quais trabalhavam;

B. Considerando que, em 13 de maio de 2020, as autoridades espanholas apresentaram a 
candidatura EGF/2020/001 ES/Galicia - setores auxiliares da construção naval a uma 
contribuição financeira do FEG, na sequência de 960 despedimentos4 nos setores 

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 Na aceção do artigo 3.º do Regulamento FEG.

https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/regi
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económicos classificados nas divisões 24 (Indústrias metalúrgicas de base), 25 
(Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamento), 30 (Fabricação de 
outro material de transporte), 32 (Outras indústrias transformadoras), 33 (Reparação, 
manutenção e instalação de máquinas e equipamentos) e 43 (Atividades especializadas 
de construção) da NACE Revisão 2, na região de nível NUTS 2 da Galiza (ES11), em 
Espanha.

C. Considerando que a candidatura se baseia nos critérios de intervenção do artigo 4.º, 
n.º 2, do Regulamento FEG, que permite que uma candidatura coletiva que envolva 
PME localizadas numa região abranja PME que operam em diferentes setores 
económicos, tal como definidos ao nível das divisões da NACE Revisão 2, desde que as 
PME constituam o principal ou único tipo de empresa nessa região;

D. Considerando que as PME são a espinha dorsal da economia da região, em que 95 % 
das empresas empregam menos de 250 trabalhadores, e que as 38 empresas abrangidas 
pela presente candidatura são PME; considerando que a Galiza faz parte da associação 
«Eixo Atlântico» e que a sua economia depende consideravelmente de empresas e 
trabalhadores transfronteiriços;

E. Considerando que a construção naval galega segue o mesmo padrão de subcontratação 
que o setor europeu da construção naval, principalmente constituído por pequenos e 
médios estaleiros e caracterizado por uma percentagem muito elevada de subcontratação 
em termos de valor e de emprego.

F. Considerando que Espanha alega que a Europa perdeu, desde 2004, a sua construção 
naval para a marinha mercante5 para a Ásia Oriental e que a crise económica e 
financeira que teve início em 2008 resultou num declínio significativo das encomendas, 
na expansão da construção naval na Ásia e numa concorrência global intensa6;

G. Considerando que as políticas de subvenção, o tratamento fiscal preferencial, como os 
auxílios estatais, e o custo laboral mais baixo nos países da Ásia Oriental deram azo a 
perdas de mercado para os construtores navais europeus;

H. Considerando que os estaleiros navais da Galiza constroem navios de tecnologia 
avançada, navios militares, petroleiros, navios-cisterna para produtos químicos, navios 
de serviço ao largo, navios de investigação oceanográfica e sísmica, rebocadores, navios 
de passageiros e navios de pesca;

I. Considerando que o encerramento do estaleiro naval Factorias Vulcano, em julho de 
2019, e o pedido de pré-falência de credores do estaleiro naval HJ Barreras, em outubro 
de 2019, conduziram a despedimentos, uma vez que metade dos despedimentos objeto 
desta candidatura ocorreram em empresas que são credores da HJ Barreras;

J. Considerando que os subcontratantes se caracterizam por um elevado nível de 
especialização e, por conseguinte, por um elevado grau de dependência do estaleiro 
principal, o que, em termos de emprego, cria interdependências e se repercute da mesma 

5 A construção naval para a marinha mercante engloba a construção de navios-cisterna, graneleiros e porta-
contentores.
6 Em 2018, a China (35,5 %) tornou-se o líder do setor, seguida do Japão (23,4 %) e da Coreia do Sul (22,7 %),
enquanto a quota de mercado da Europa caiu para apenas 6,8 %. Em termos de livro de encomendas em 2019, a 
China, enquanto líder de mercado, teve uma quota de 34 %, a Coreia do Sul de 26 % e o Japão de 15 %. 
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forma nos setores auxiliares da construção naval como se as empresas pertencessem a 
um único setor económico da NACE;

1. Partilha do ponto de vista da Comissão segundo o qual as condições estabelecidas no 
artigo 4.º, n.º 2, do Regulamento FEG estão satisfeitas, e de que a Espanha tem direito a 
uma contribuição financeira no montante de 2 054 400 EUR ao abrigo do referido 
Regulamento, o que representa 60 % do custo total de 3 424 000 EUR, incluindo 
despesas com serviços personalizados no valor de 3 274 000 EUR e despesas com 
atividades de preparação, gestão, informação e publicidade, controlo e elaboração de 
relatórios no valor de 150 000 EUR;

2. Observa que as autoridades espanholas apresentaram a candidatura em 13 de maio 
de 2020 e que, na sequência da transmissão de informações complementares pela 
Espanha, a avaliação da candidatura foi concluída pela Comissão em 11 de setembro 
de 2020 e transmitida ao Parlamento na mesma data; 

3. Observa que a Espanha deu início à prestação de serviços personalizados aos 
beneficiários visados em 13 de agosto de 2020, pelo que o período de elegibilidade para 
uma contribuição financeira do FEG será de 13 de agosto de 2020 a 13 de agosto 
de 2022;

4. Regista que a Espanha incorreu em despesas administrativas para a execução do FEG 
em 8 de junho de 2020 e que as despesas relativas às atividades de preparação, gestão, 
informação e publicidade, controlo e elaboração de relatórios incorridas de 8 de junho 
de 2020 a 13 de fevereiro de 2023 serão, por isso, elegíveis para uma contribuição 
financeira do FEG;

5. Congratula-se com o facto de o pacote coordenado de serviços personalizados ter sido 
elaborado pela Espanha em concertação com os parceiros sociais e que estes últimos 
participarão também na execução dos serviços ao abrigo de um acordo de colaboração;

6. Congratula-se com a participação da ASIME e dos sindicatos CCOO7 e UGT8, que são 
os parceiros sociais que participam no diálogo social na Galiza, na elaboração do pacote 
coordenado de serviços personalizados e na execução dos serviços; salienta que os 
parceiros sociais também devem participar no acompanhamento das medidas;

7. Tem em consideração que o setor dos estaleiros navais e das indústrias auxiliares na 
Galiza registou, em 2018, um volume de negócios anual de cerca de 2 mil milhões de 
EUR, 10 000 postos de trabalho diretos e 25 000 postos de trabalho indiretos que 
dependiam da construção naval, ao passo que, no ano passado, o volume de negócios do 
setor caiu 11 % e o número de postos de trabalho 20,8 % (cerca de 2 000);

8. Sublinha que os referidos despedimentos ocorreram num contexto de elevado nível de 
desemprego (11,7 % em 2019) na região da Galiza; congratula-se, por conseguinte, com 
as medidas de requalificação e melhoria das competências proporcionadas no âmbito 
deste apoio do FEG no intuito de, no futuro, tornar o setor da construção naval regional, 
a economia transfronteiriça e o mercado de trabalho global mais resilientes e 
competitivos;

7 Federação da Indústria da CCOO Galicia.
8 Federação de Indústrias Metalúrgicas, de Construção e Indústrias Conexas da UGT (MCA-UGT).
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9. Sublinha que a eficácia da investigação, da especialização e da inovação tecnológica são 
essenciais para reforçar a indústria da construção naval europeia e para poder competir à 
escala mundial com os países que contam com custos de mão de obra mais baixos, 
políticas de subvenção e um tratamento fiscal preferencial;

10. Salienta que os serviços personalizados que serão prestados aos trabalhadores 
despedidos deverão estar perfeitamente adaptados ao perfil de cada um;

11. Observa que 94 % dos beneficiários visados são homens e 78,2 % têm idades 
compreendidas entre os 30 e os 54 anos. Observa que os serviços personalizados a 
prestar aos trabalhadores despedidos incluem: sessões de informação e seminários 
preparatórios, orientação profissional para o emprego ou o trabalho por conta própria, 
formação (incluindo formação em empreendedorismo para quem tem por objetivo o 
trabalho por conta própria), tutoria após reintegração no trabalho, assistência intensiva à 
procura de emprego e diversos incentivos;

12. Congratula-se com a inclusão dos incentivos à participação (até 400 EUR), da 
contribuição para as despesas de deslocação (0,19 EUR/quilómetro mais custos 
adicionais, como portagens e custos de estacionamento), da contribuição para as 
despesas com cuidadores de pessoas dependentes (até 20 EUR/dia de participação), dos 
incentivos à recolocação externa de trabalhadores por conta de outrem ou como 
trabalhadores por conta própria, que receberão 200 EUR por mês, por um período 
máximo de seis meses, a fim de apoiar os beneficiários visados em atividades de 
procura de emprego ou de formação, sob reserva de participação ativa nas medidas;

13. Recorda que as medidas propostas constituem medidas ativas do mercado de trabalho 
que recaem no âmbito das ações elegíveis definidas no artigo 7.º do Regulamento FEG 
e não substituem medidas passivas de proteção social;

14. Observa que a contribuição financeira será gerida e controlada pelos mesmos 
organismos que gerem e controlam o Fundo Social Europeu e que a Xunta de Galicia9 
será o organismo intermediário para a autoridade de gestão;

15. Salienta que as autoridades espanholas confirmam que as medidas elegíveis não 
beneficiam de assistência de outros fundos ou instrumentos financeiros da União; 

16. Reitera que a assistência do FEG não substitui as ações que são da responsabilidade das 
empresas por força da legislação nacional ou de convenções coletivas;

17. Recorda que, em conformidade com as normas em vigor, o FEG pode ser mobilizado 
para prestar apoio aos trabalhadores assalariados definitivamente despedidos e aos 
trabalhadores independentes no contexto da crise mundial provocada pela COVID-19, 
sem alterar o Regulamento FEG, uma vez que a Espanha é um dos Estados-Membros 
mais afetados pelos efeitos nefastos da pandemia;

18. Aprova a decisão anexa à presente resolução;

9 A Xunta de Galicia e, em especial, a Consellería de Facenda – Dirección General de política financiera, tesoro 
y fondos europeos/Servicio de inspección y control de fondos comunitarios, em colaboração com a Consellería 
de Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego/Subdirección Xeral de Relacións Laborais, 
será o organismo intermediário para a autoridade de gestão.
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19. Encarrega o seu Presidente de assinar a decisão em referência, juntamente com o 
Presidente do Conselho, e de prover à respetiva publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia;

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução e o respetivo anexo ao 
Conselho e à Comissão. 



PE657.462v02-00 8/17 RR\1215839PT.docx

PT

ANEXO: DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

relativa à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização na sequência de 
uma candidatura da Espanha «EGF/2020/001 ES/Galicia — setores auxiliares da 
construção naval»

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) e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1927/200610, nomeadamente o artigo 15.º, 
n.º 4,

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 financeira11, 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 para prestar apoio 
a trabalhadores despedidos e a trabalhadores por conta própria cuja atividade cessou 
em resultado de importantes mudanças estruturais nos padrões do comércio mundial 
devido à globalização, em resultado da continuação da crise económica e financeira 
mundial ou em resultado de uma nova crise económica e financeira mundial, e para os 
ajudar a reintegrarem-se no mercado de trabalho.

(2) A intervenção do FEG não deve exceder o montante máximo anual de 150 milhões de 
EUR (preços de 2011), conforme disposto no artigo 12.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 1311/2013 do Conselho12.

(3) Em 13 de maio de 2020, as autoridades espanholas apresentaram uma candidatura a 
uma contribuição financeira do FEG na sequência de despedimentos nos setores 
económicos classificados nas divisões 24 (Indústrias metalúrgicas de base), 25 
(Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamento), 30 (Fabricação 
de outro material de transporte), 32 (Outras indústrias transformadoras), 33 
(Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos) e 43 (Atividades 
especializadas de construção) da NACE Rev. 2, na região de nível NUTS 2 da Galiza 
(ES11), em Espanha. A candidatura foi complementada por informações adicionais, 
transmitidas em conformidade com o artigo 8.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
n.º 1309/2013. A referida candidatura respeita os requisitos para a determinação de 

10 JO L 347 de 20.12.2013, p. 855.
11 JO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
12 Regulamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 do Conselho, de 2 de dezembro de 2013, que estabelece o 

quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020 (JO L 347 de 20.12.2013, p. 884).
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uma contribuição financeira do FEG, previstos no artigo 13.º do Regulamento (UE) n.º 
1309/2013.

(4) Em conformidade com o artigo 4.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1309/2013, a 
candidatura da Espanha é considerada admissível, uma vez que se trata de uma 
candidatura coletiva que envolve apenas PME localizadas na região da Galiza, onde as 
PME são o principal tipo de empresa e os despedimentos têm graves repercussões no 
emprego e na economia local, regional ou nacional.

(5) O FEG deverá, por conseguinte, ser mobilizado a fim de conceder uma contribuição 
financeira no montante de 2 054 400 EUR em resposta à candidatura apresentada pela 
Espanha.

(6) A fim reduzir ao mínimo o tempo necessário para a mobilização do FEG, a presente 
decisão deve ser aplicável a partir da data da sua adoção,

ADOTARAM A PRESENTE DECISÃO: 

Artigo 1.º
No quadro do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020, é mobilizada uma 
quantia de 2 054 400 EUR em dotações de autorização e de pagamento ao abrigo do Fundo 
Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG).

Artigo 2.º
A presente decisão entra em vigor no dia da sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia. É aplicável a partir de [data da sua adoção].

Feito em ...,

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho
O Presidente O Presidente

 Data a inserir pelo Parlamento antes da publicação no JO.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Antecedentes

O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização foi criado para prestar um apoio 
complementar aos trabalhadores atingidos pelos efeitos de importantes mudanças estruturais 
no 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 2014-202013 e do artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º 1309/201314, a intervenção do Fundo não pode exceder o montante 
máximo anual de 150 milhões de EUR (preços de 2011). Os montantes adequados são 
inscritos no orçamento geral da União, a título de provisão.

No que diz respeito ao procedimento 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 financeira15, a Comissão, em caso de avaliação positiva da candidatura, apresenta 
à autoridade orçamental uma proposta para a mobilização do Fundo e, em simultâneo, o 
correspondente pedido de transferência. Em caso de desacordo, deve ser iniciado um processo 
de concertação tripartida.

II. A candidatura da Espanha e a proposta da Comissão 

Em 13 de maio de 2020, a Espanha apresentou a candidatura «EGF/2020/001 ES/Galicia 
setores auxiliares da construção naval» a uma contribuição financeira do FEG, na sequência de 
960 despedimentos16 nos setores auxiliares da construção naval, em empresas localizadas na 
região de nível NUTS 2 da Galiza (ES11). 

Após avaliação dessa candidatura, a Comissão concluiu que, em conformidade com todas as 
disposições aplicáveis do Regulamento FEG, estão reunidas as condições para a concessão de 
uma contribuição financeira ao abrigo desse regulamento. 

Em 11 de setembro de 2020, a Comissão aprovou uma proposta de decisão sobre a 
mobilização do FEG a favor da Espanha, a fim de apoiar a reintegração no mercado de 
trabalho dos 960 trabalhadores despedidos de 38 empresas de pequena e média dimensão dos 
setores auxiliares da construção naval na Galiza.

Trata-se da primeira candidatura a ser examinada no âmbito do orçamento de 2020 e a sétima 
proveniente do setor da construção naval em sentido lato, estando na base de duas destas sete 
candidaturas a globalização relacionada com o comércio e das restantes cinco a crise 
económica e financeira mundial. Quatro destas candidaturas dizem respeito a maquinaria e 
equipamento para navios, enquanto as outras três referem-se a estaleiros navais.

Diz respeito a 960 trabalhadores despedidos e refere-se à mobilização de um montante total 
de 2 054 400 EUR do FEG a favor de Espanha, que representa 60 % dos custos totais das 

13 JO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
14 JO L 347 de 20.12.2013, p. 855.
15 JO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
16 Na aceção do artigo 3.º do Regulamento FEG.
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ações propostas.

A fim de estabelecer a relação entre os despedimentos e importantes mudanças estruturais nos 
padrões do comércio mundial decorrentes da globalização, a Espanha argumenta que a 
indústria marítima mundial sofreu alterações dramáticas nos últimos 20 anos. Depois de um 
período (2002-2008) de crescimento maciço, em que a maior parte dos novos estaleiros foram 
construídos na Ásia, tem vindo a registar-se uma tendência decrescente. Devido ao declínio 
das encomendas e à importante expansão do mercado da construção naval na Ásia, o setor 
tem pecado por uma capacidade excedentária a nível mundial que está na origem de uma forte 
concorrência. Face à concorrência feroz por parte dos países da Ásia Oriental, os estaleiros 
europeus recentraram as suas atividades de construção naval em novos mercados e entraram 
nos nichos de mercado da construção naval complexa, como os navios de passageiros e outras 
embarcações de transporte, exceto de carga. Em 2019, os navios de passageiros, os navios de 
passageiros e outras embarcações de transporte, exceto de carga e os navios de serviço ao 
largo, representaram, no seu conjunto, 95 % das encomendas europeias.

Os seis tipos de medidas previstas para os trabalhadores despedidos e para as quais é 
solicitado um cofinanciamento do FEG são os seguintes: 

a. Sessões de informação e seminários de preparação

b. Orientação profissional

c. Formação

d. Assistência à procura intensiva de emprego 

e. Mentoria após a reintegração no mundo do trabalho

f. Incentivos

De acordo com a Comissão, as medidas descritas constituem medidas ativas do mercado de 
trabalho, no âmbito das ações elegíveis definidas no artigo 7.º do Regulamento FEG, e não 
substituem medidas passivas de proteção social.

A Espanha forneceu as informações solicitadas relativamente às ações que, por força da 
legislação nacional ou das convenções coletiva, são obrigatórias para a empresa afetada. O 
país confirmou que uma contribuição financeira do FEG não substituirá tais ações.

III. Procedimento

A fim de mobilizar o Fundo, a Comissão apresentou à autoridade orçamental um pedido de 
transferência, no valor total de 2 054 400 EUR, da reserva do FEG (40 02 43) para a rubrica 
orçamental do FEG (04 04 01). O processo de concertação tripartida será iniciado em caso de 
desacordo, conforme previsto no artigo 15.º, n.º 4, do Regulamento FEG.

Nos termos de um acordo interno, a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais deverá ser 
associada ao processo, a fim de proporcionar um apoio construtivo e contribuir para a 
avaliação das candidaturas ao Fundo.
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CARTA DA COMISSÃO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS

Ex.mo Senhor Johan Van Overtveldt
Presidente
Comissão dos Orçamentos
Wiertz 05U012
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre a mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização - 
EGF/2020/001 ES/Galicia - setores auxiliares da construção naval, Espanha 
(COM(2020)0485 – C9-0294/2020 – 2020/1996(BUD))

Exmo. Senhor Presidente,

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (EMPL) e o seu Grupo de Trabalho sobre o 
FEG, presidido pelo vice-presidente da Comissão EMPL, Tomáš Zdechovský, procederam à 
apreciação da mobilização do FEG relativamente à candidatura EGF/2020/001 ES/Galicia e 
adotaram o parecer que se segue.

A Comissão EMPL e o seu Grupo de Trabalho pronunciaram-se a favor da mobilização do 
FEG no caso da presente candidatura. A este respeito, a Comissão EMPL formula algumas 
observações, sem, contudo, pôr em causa a transferência dos pagamentos.

As deliberações da Comissão EMPL basearam-se nas considerações que se seguem. Por 
conseguinte, 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 sobre a candidatura espanhola.

Queira Vossa Excelência, Senhor Presidente, aceitar a expressão da minha mais elevada 
consideração.

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Presidente da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

SUGESTÕES

A) Considerando que a candidatura é baseada no artigo 4.º, n.º 1, alínea b) do Regulamento 
n.º 1309/2013 (Regulamento FEG) e diz respeito a 960 trabalhadores despedidos nos 
setores auxiliares da construção naval, em empresas localizadas na região da Galiza 
(ES11), de nível NUTS 2;

B) Considerando que Espanha alega que a Europa perdeu, desde 2004, a sua construção 
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naval para a marinha mercante1 para a Ásia Oriental e que a crise económica e 
financeira que teve início em 2008 resultou num declínio significativo das encomendas, 
na expansão da construção naval na Ásia e numa concorrência global intensa2;

C) Considerando que a entrada da China, da Coreia do Sul e do Japão nos mercados europeus 
de tipos de navios de alta tecnologia/complexos é impulsionada por estratégias setoriais, 
políticas de subvenções e tratamento fiscal preferencial, como os auxílios estatais e outros 
incentivos financeiros destinados a estimular a procura interna e reduzir os custos da mão 
de obra e as medidas de apoio às empresas locais de equipamento marítimo3;

D) Considerando que os estaleiros navais da Galiza constroem navios, de tecnologia 
avançada, militares, petroleiros, navios-cisterna para produtos químicos, navios de 
serviço ao largo, navios de investigação oceanográfica e sísmica, rebocadores, navios de 
passageiros e navios de pesca;

E) Considerando que o encerramento do estaleiro naval Factorias Vulcano, em julho de 
2019, e o pedido de pré-falência de credores do estaleiro naval HJ Barreras, em outubro 
de 2019, resultaram em despedimentos, uma vez que metade dos despedimentos objeto 
desta candidatura ocorreram em empresas que são credores da HJ Barreras;

F) Considerando que o artigo 4.º, n.º 2, do Regulamento FEG permite que uma candidatura 
coletiva que envolva PME localizadas numa região abranja PME que operam em 
diferentes setores económicos, tal como definidos ao nível de divisão da NACE Rev. 2, 
desde que as PME constituam o principal ou único tipo de empresa nessa região;

G) Considerando que os subcontratantes são altamente especializados e dependem do 
estaleiro principal, o que resulta nas mesmas consequências em matéria de emprego nos 
setores auxiliares da construção naval, como se as empresas se encontrassem num único 
setor económico da NACE;

1. Partilha o ponto de vista da Comissão segundo o qual os critérios de intervenção 
previstos no artigo 4.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) n.º 1309/2013 estão 
preenchidos, pelo que Espanha tem direito a uma contribuição financeira de 2 054 400 
EUR ao abrigo do referido Regulamento, o que representa 60 % do custo total de 3 424 
000 EUR;

2. Observa que a Comissão respeitou o prazo de 12 semanas a contar da receção da 
candidatura completa das autoridades espanholas para a conclusão da sua avaliação do 
cumprimento das condições para atribuição de uma contribuição financeira, em 11 de 
setembro, tendo-a comunicado ao Parlamento no mesmo dia;

3. Tem em consideração que o setor dos estaleiros navais e das indústrias auxiliares na 

1 A construção naval para a marinha mercante engloba a construção de navios-cisterna, graneleiros e porta-
contentores.
2 Em 2018, a China (35,5 %) tornou-se o líder do setor, seguida do Japão (23,4 %) e da Coreia do Sul (22,7 %),
enquanto a quota de mercado da Europa caiu para apenas 6,8 %. Em termos de livro de encomendas em 2019, a 
China, enquanto líder de mercado, teve uma
quota de 34 %, a Coreia do Sul de 26 % e o Japão de 15 %. 

3 Ver SEA Europe Annual Report 2018 2019.

http://www.seaeurope.eu/ClientData/181/660/443865/3660/4/SEA%20Europe%20Annual%20Report%202018%202019%20website%20version%20final.pdf
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Galiza registou, em 2018, um volume de negócios anual de cerca de 2 mil milhões de 
EUR, 10 000 postos de trabalho diretos e 25 000 postos de trabalho indiretos que 
dependiam da construção naval, ao passo que, no ano passado, o volume de negócios do 
setor caiu 11 % e o número de postos de trabalho 20,8 % (cerca de 2 000);

4. Observa que 94 % dos beneficiários visados são homens e 78,2 % têm idades entre os 
30 e os 54 anos de idade. Observa que os serviços personalizados a prestar aos 
trabalhadores despedidos incluem: sessões de informação e seminários preparatórios, 
orientação profissional para o emprego ou o trabalho por conta própria, formação 
(incluindo formação em empreendedorismo para quem tem por objetivo o trabalho por 
conta própria), tutoria após reintegração no trabalho, assistência intensiva à procura de 
emprego e diversos incentivos;

5. Congratula-se com a inclusão dos incentivos à participação (até 400 EUR), da 
contribuição para as despesas de deslocação (0,19 EUR/quilómetro mais custos 
adicionais, como portagens e custos de estacionamento), da contribuição para as 
despesas com cuidadores de pessoas dependentes (até 20 EUR/dia de participação), dos 
incentivos à recolocação externa de trabalhadores por conta de outrem ou como 
trabalhadores por conta própria, que receberão 200 EUR por mês, por um período 
máximo de seis meses, a fim de apoiar os beneficiários visados em atividades de 
procura de emprego ou de formação, sob reserva de participação ativa nas medidas;

6. Recorda que as medidas propostas constituem medidas ativas do mercado de trabalho, 
no âmbito das ações elegíveis definidas no artigo 7.º do Regulamento FEG e não 
substituem medidas passivas de proteção social;

7. Regista a confirmação, por parte de Espanha, de que as medidas acima enunciadas, 
sujeitas a financiamento pelo FEG, não receberão contribuições financeiras de outros 
instrumentos financeiros da União. Assinala ainda que uma contribuição financeira do 
FEG não substituirá as ações que a empresa em questão deve empreender por força da 
legislação nacional ou das convenções coletivas;

8. Congratula-se com a participação da ASIME  e dos sindicatos CCOO4 e UGT5, que são 
os parceiros sociais que participam no diálogo social na Galiza, na elaboração do pacote 
coordenado de serviços personalizados e na execução dos serviços; salienta que os 
parceiros sociais também devem participar no acompanhamento das medidas;

9. Observa que a contribuição financeira será gerida e controlada pelos mesmos 
organismos que gerem e controlam o FSE. A Xunta de Galicia6 será o organismo 
intermediário para a autoridade de gestão.

4 Federação da Indústria da CCOO Galicia.
5 Federação de Indústrias Metalúrgicas, de Construção e Indústrias Conexas da UGT (MCA-UGT).
6 A Xunta de Galicia e, em especial, a Consellería de Facenda – Dirección General de política financiera, tesoro 
y fondos europeos/Servicio de inspección y control de fondos comunitarios em colaboração com a Consellería de 
Economía, Emprego e Industria – Secretaría Xeral de Emprego/Subdirección Xeral de Relacións Laborais, será o 
organismo intermediário para a autoridade de gestão.
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CARTA DA COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Ex.mo Senhor Johan Van Overtveldt
Presidente
Comissão dos Orçamentos
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre a mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização 
para os setores auxiliares da construção naval na Galiza (COM(2020)0485 – 
2020/1996(COD))

Ex.mo Senhor Presidente,

Foi transmitida para parecer à Comissão do Desenvolvimento Regional uma proposta da 
Comissão de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do Fundo 
Europeu de Ajustamento à Globalização na sequência de uma candidatura da Espanha 
«EGF/2020/001 ES/Galicia – setores auxiliares da construção naval» (COM(2020)0485). 
Tanto quanto nos é dado saber, o relatório sobre essa proposta será aprovado dentro em breve 
pela Comissão dos Orçamentos.

A proposta visa a mobilização do FEG na sequência de despedimentos nos setores 
económicos classificados nas divisões 24 (Indústrias metalúrgicas de base), 25 (Fabricação de 
produtos metálicos, exceto máquinas e equipamento), 30 (Fabricação de outro material de 
transporte), 32 (Outras indústrias transformadoras), 33 (Reparação, manutenção e instalação 
de máquinas e equipamentos) e 43 (Atividades especializadas de construção) da NACE Rev. 
2, na região de nível NUTS 2 da Galiza (ES11), em Espanha. A mobilização diz respeito a 
uma contribuição financeira de 2 054 400 EUR.

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

Os coordenadores da comissão procederam à apreciação desta proposta e solicitaram-me que 
me dirigisse por escrito a V. Exa. para informar que a maioria dos membros desta comissão 
não tem qualquer objeção à mobilização do FEG para a afetação do montante acima referido, 
como proposto pela Comissão.

Queira Vossa Excelência, Senhor Presidente, aceitar a expressão da minha mais elevada 
consideração.

Younous Omarjee
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