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Alteração 3
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A Comunicação da Comissão «Novas 
Competências para Novos Empregos: 
antecipar e adequar as necessidades do 
mercado de trabalho e as competências» e 
os «Princípios comuns de flexigurança» 
que o Conselho Europeu adoptou em 14 
de Dezembro de 2007 reiteram os 
objectivos da promoção da adaptabilidade 
e da empregabilidade dos trabalhadores, 
mercê de melhores oportunidades de 
formação a todos os níveis e de estratégias 
de desenvolvimento de competências que 
respondam às necessidades da economia.

(3) A reduzida implementação do Fundo 
Europeu de Ajustamento à Globalização -
dos 500 milhões de euros anuais, apenas 
foram executados 65 214 850 de euros, 
em 2007, e 14 624 972 de euros, em 2008 -
demonstra a necessidade de rever vários 
aspectos do Fundo, de forma a que este 
cumpra os seus objectivos.

Or. pt

Alteração 4
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A Comunicação da Comissão «Novas 
Competências para Novos Empregos: 
antecipar e adequar as necessidades do 
mercado de trabalho e as competências» e 
os «Princípios comuns de flexigurança» 
que o Conselho Europeu adoptou em 14 
de Dezembro de 2007 reiteram os 
objectivos da promoção da adaptabilidade 
e da empregabilidade dos trabalhadores, 
mercê de melhores oportunidades de 
formação a todos os níveis e de estratégias 
de desenvolvimento de competências que 

(3) A Comunicação da Comissão «Novas 
Competências para Novos Empregos: 
antecipar e adequar as necessidades do 
mercado de trabalho e as competências» 
reitera os objectivos da promoção da 
empregabilidade dos trabalhadores, mercê 
de melhores oportunidades de formação a 
todos os níveis e de estratégias de 
desenvolvimento de competências que 
respondam às necessidades da economia e 
da sociedade relacionadas com a 
transformação ecológica e que permitam 
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respondam às necessidades da economia. aos trabalhadores valorizar as suas 
capacidades de ocupar "empregos 
verdes".

Or. en

Alteração 5
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) As recentes previsões económicas 
apontam para um aumento substancial do 
desemprego na União Europeia, que 
poderá ter graves consequências sociais 
em várias regiões da UE, em especial nas 
zonas de estrutura económica mais débil.

Or. pt

Alteração 6
Iuliu Winkler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O alargamento do âmbito de 
aplicação do FEG representa um 
compromisso de solidariedade destinado a 
atenuar as graves consequências da crise 
económica e financeira mundial para as 
possibilidades de assegurar o 
desenvolvimento sustentável das regiões e 
impedir o aumento das disparidades entre 
estas.

Or. en
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Justificação

No contexto excepcional da crise financeira e económica mundial, alterar o Regulamento 
FEG como previsto na presente proposta permitirá à Comunidade reforçar a coesão social e 
económica e continuar a promover um desenvolvimento equilibrado e sustentável das 
regiões.

Alteração 7
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 1927/2006
Artigo 1 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

«1-A. Em derrogação ao disposto no n.º 1,
o FEG apoia também trabalhadores 
despedidos em razão da crise económica e 
financeira mundial, desde que as 
candidaturas cumpram os critérios 
enunciados nas alíneas a), b) ou c) do 
artigo 2.º.

«1-A. O FEG apoia também trabalhadores 
despedidos em razão de crises económicas 
e financeiras, desde que as candidaturas 
cumpram os critérios enunciados nas 
alíneas a), b) ou c) do artigo 2.º.»

A presente derrogação aplica-se a todas 
as candidaturas apresentadas até 31 de 
Dezembro de 2010.»

Or. pt

Justificação

A própria Comissão, na sua proposta, já prevê a possibilidade de rever posteriormente os 
critérios de intervenção do Fundo, de forma a que este possa, de forma permanente, apoiar 
os trabalhadores em razão da crise económica e financeira. A presente alteração visa incluir 
no Fundo já essa medida e evitar posteriores revisões para esse fim. O aumento previsível do 
desemprego na União Europeia e os critérios demasiado restritivos do Fundo assim o 
exigem.
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Alteração 8
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1927/2006
Artigo 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O FEG intervém financeiramente sempre 
que importantes mudanças na estrutura do 
comércio mundial conduzam a graves 
perturbações económicas, como é o caso de 
um aumento substancial de importações 
para a União Europeia, de um declínio 
acelerado da quota de mercado da UE num 
determinado sector ou de uma 
deslocalização para países terceiros, que 
tenham por consequência:

O FEG intervém financeiramente sempre 
que importantes mudanças na estrutura do 
comércio mundial conduzam a graves 
perturbações económicas, como é o caso de 
um aumento substancial de importações 
para a União Europeia, de um declínio 
acelerado da quota de mercado da UE num 
determinado sector ou de uma 
deslocalização para países terceiros ou de 
um Estado-Membro para outro, que 
tenham por consequência:

Or. pt

Justificação

A condição segundo a qual a ajuda só será concedida no caso de deslocalização para o 
exterior da UE tem suscitado um sentimento de injustiça entre os trabalhadores despedidos 
na sequência de uma deslocalização ou reestruturação no interior da UE. Assim, propõe-se 
corrigir essa injustiça.

Alteração 9
Elisabeth Schroedter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1927/2006
Artigo 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O FEG intervém financeiramente sempre 
que importantes mudanças na estrutura do 
comércio mundial conduzam a graves 
perturbações económicas, como é o caso de 
um aumento substancial de importações 

O FEG intervém financeiramente sempre 
que importantes mudanças na estrutura do 
comércio mundial conduzam a graves 
perturbações económicas, como é o caso de 
um aumento substancial de importações 
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para a União Europeia, de um declínio 
acelerado da quota de mercado da UE num 
determinado sector ou de uma 
deslocalização para países terceiros, que 
tenham por consequência:

para a União Europeia, de um declínio 
acelerado da quota de mercado da UE num 
determinado sector ou de uma 
deslocalização para países terceiros que 
consequentemente requeira uma 
reestruturação em função das 
necessidades ecológicas, que tenham por 
consequência:

Or. en

Alteração 10
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1927/2006
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) pelo menos 500 despedimentos num 
período de 9 meses, em particular em 
pequenas ou médias empresas, numa 
divisão de nível 2 da NACE, numa região 
ou em duas regiões contíguas ao nível 
NUTS II;

b) Pelo menos 500 despedimentos num 
período de 12 meses, em particular em 
pequenas ou médias empresas, numa 
divisão de nível 2 da NACE, ou mais, 
desde que na mesma fileira produtiva,
numa região ou em duas regiões contíguas 
ao nível NUTS II;

Or. pt

Justificação

Com esta alteração procura-se salvaguardar a possibilidade de beneficiarem do Fundo 
centenas de trabalhadores de várias empresas (na sua maioria, microempresas ou pequenas 
e médias empresas) da mesma fileira produtiva que possam estar distribuídas numa ou mais 
divisões de nível 2 da NACE.
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Alteração 11
Iosif Matula

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1927/2006
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) pelo menos 500 despedimentos num 
período de 9 meses, em particular em 
pequenas ou médias empresas, numa 
divisão de nível 2 da NACE, numa região 
ou em duas regiões contíguas ao nível 
NUTS II;

b) pelo menos 500 despedimentos num 
período de 9 meses, em particular em 
pequenas ou médias empresas, numa 
divisão de nível 2 da NACE, numa região 
ou em duas regiões contíguas do mesmo 
Estado-Membro ou de Estados-Membros 
limítrofes ao nível NUTS II;

Or. en

Justificação

É importante garantir a coesão regional a nível comunitário e não apenas a nível nacional. 
Quando regiões limítrofes se deparam com uma elevada taxa de desemprego no mesmo 
sector, é importante utilizar o FEG.

Alteração 12
Iosif Matula

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1927/2006
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c-A)

Texto da Comissão Alteração

c-A) paralelamente, as autoridades locais 
devem promover campanhas de 
informação e controlo para identificar 
novas oportunidades de emprego e 
reconversão profissional, em função das 
necessidades específicas de cada região.

Or. en
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Justificação

É importante controlar permanentemente o número de despedimentos e procurar identificar 
novas oportunidades de emprego a nível regional.

Alteração 13
Monica Giuntini

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1927/2006
Artigo 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do cálculo do número de 
despedimentos previsto nas alíneas a), b) e 
c) do primeiro parágrafo, um despedimento 
pode ser contado a partir da notificação 
pelo empregador do termo do contrato de 
trabalho do trabalhador despedido ou do 
termo de facto do contrato de trabalho 
antes de este ter expirado por razões que 
não estejam relacionadas com o 
trabalhador individual em causa. Em cada 
um dos casos, deve ser escolhida e 
indicada no pedido uma das duas opções.

Para efeitos do cálculo do número de
despedimentos estruturais previsto nas 
alíneas a), b) e c) do primeiro parágrafo, 
um despedimento estrutural pode ser 
contado a partir da notificação pelo 
empregador do termo do contrato de 
trabalho do trabalhador despedido ou do 
termo de facto do contrato de trabalho 
antes de este ter expirado por razões que 
não estejam relacionadas com o 
trabalhador individual em causa. Em cada 
um dos casos, deve ser escolhida e 
indicada no pedido uma das duas opções.

Or. it

Justificação

O objectivo da modificação do Fundo consiste em facilitar a sua utilização. A expressão 
"despedimentos estruturais" permite activar o Fundo, mesmo para as categorias de 
trabalhadores que, com base nas legislações nacionais específicas, deixariam de poder
beneficiar de assistência como no passado.
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Alteração 14
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1927/2006
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Por iniciativa da Comissão, e num limite 
de 0,35% da dotação máxima do FEG para 
o ano em causa, o FEG pode ser utilizado 
para financiar actividades de preparação, 
acompanhamento, informação, criação de 
uma base de conhecimentos relevante para 
o período de execução do FEG, apoio 
administrativo e técnico, auditoria, 
inspecção e avaliação necessárias à 
aplicação do presente regulamento.

1. Por iniciativa da Comissão, e num limite 
de 0,15% da dotação máxima do FEG para 
o ano em causa, o FEG pode ser utilizado 
para financiar actividades de preparação, 
acompanhamento, informação, criação de 
uma base de conhecimentos relevante para 
o período de execução do FEG, apoio 
administrativo e técnico, auditoria, 
inspecção e avaliação necessárias à 
aplicação do presente regulamento.

Or. pt

Alteração 15
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1927/2006
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

«1. Com base na avaliação efectuada nos 
termos do n.º 5 do artigo 5.º, e tendo 
especialmente em conta o número de 
trabalhadores a apoiar, as acções propostas 
e os custos previstos, a Comissão avalia e 
propõe, logo que possível, o montante da 
contribuição financeira, se for o caso, que 
pode ser concedido dentro dos limites dos 
recursos disponíveis. Este montante não 
pode ser superior a 75% do custo total 
previsto a que se refere a alínea d) do n.º 2 
do artigo 5.º»

«1. Com base na avaliação efectuada nos 
termos do n.º 5 do artigo 5.º, e tendo 
especialmente em conta o número de 
trabalhadores a apoiar, as acções propostas 
e os custos previstos, a Comissão avalia e 
propõe, logo que possível, o montante da 
contribuição financeira, se for o caso, que 
pode ser concedido dentro dos limites dos 
recursos disponíveis. Este montante não 
pode ser superior a 85% do total dos custos 
previstos a que se refere a alínea d) do n.º 2 
do artigo 5.º»



AM\769765PT.doc 11/12 PE420.200v01-00

PT

Or. pt

Justificação

Face às dificuldades de vários Estados-Membros em suportar os custos associados às acções 
e medidas de apoio aos trabalhadores, é importante aumentar a taxa de co-financiamento 
comunitário.

Alteração 16
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1927/2006
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

5-A. No artigo 12.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redacção:
«1. O montante máximo de despesas do 
FEG ascenderá a 1 000 000 000 de euros 
por ano a preços correntes.»

Or. pt

Alteração 17
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1927/2006
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

«2. Os Estados-Membros devem realizar 
todas acções elegíveis incluídas no pacote 
coordenado de serviços personalizados no 
prazo de 24 meses a contar da data de 
candidatura nos termos do artigo 5.º.»

«2. Os Estados-Membros devem realizar 
todas acções elegíveis incluídas no pacote 
coordenado de serviços personalizados no 
prazo de 30 meses a contar da data de 
candidatura nos termos do artigo 5.º.»

Or. pt
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Justificação

Para melhorar e adequadamente concretizar as acções e medidas previstas em cada 
candidatura, considera-se necessário prolongar por 30 meses o prazo durante o qual estas 
deverão ser realizadas.

Alteração 18
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 1927/2006
Artigo 20 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7. No artigo 20.º é inserido o seguinte 
novo parágrafo, a seguir ao primeiro 
parágrafo:

Suprimido

«Com base numa proposta da Comissão, o 
Parlamento Europeu e o Conselho podem 
rever o presente regulamento, no sentido 
de nele incluir a derrogação temporária 
prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 
1.º.»

Or. pt

Justificação

A própria Comissão, na sua proposta, já prevê a possibilidade de rever posteriormente os 
critérios de intervenção do Fundo, de forma a que este possa, de forma permanente, apoiar 
os trabalhadores em razão da crise económica e financeira. A presente alteração visa incluir 
no Fundo já essa medida e evitar posteriores revisões para esse fim. O aumento previsível do 
desemprego na União Europeia e os critérios demasiado restritivos do Fundo assim o 
exigem.
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