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Comissão do Desenvolvimento Regional
O Presidente

21.9.2020

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

Younous Omarjee


