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Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
A Presidente

1.10.2020

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
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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 
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 

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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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 
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 aqueles cujo objetivo é 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;

4 Federação da Indústria da CCOO Galicia.
5 Federação de Indústrias Metalúrgicas, de Construção e Indústrias Conexas da UGT (MCA-UGT).
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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.

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.


