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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 o parecer 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 (A9-0000/2020),

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;

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.

https://www.europarl.europa.eu/committees/pt/regi
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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 
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;

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 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 
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, 

4 Na aceção do artigo 3.º do Regulamento FEG.
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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. 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 
e o mercado de trabalho global mais resilientes e competitivos;

7. 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;

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

9. 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.

10. Aprova a decisão anexa à presente resolução;

11. 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;

12. 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 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 1927/20065, 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 financeira6, 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 Conselho7.

(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 

5 JO L 347 de 20.12.2013, p. 855.
6 JO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
7   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 2014-20208 e do artigo 15.º do 
Regulamento (UE) n.º 1309/20139, 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 financeira10, 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 despedimentos11 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 

8 JO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
9 JO L 347 de 20.12.2013, p. 855.
10 JO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
11  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.


