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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Tal como a Comissão do Desenvolvimento Regional salientou no seu parecer de 2006, a 
globalização da actividade económica e do comércio trouxe inúmeras vantagens ao mercado 
europeu em termos de escolha, competitividade dos preços, inovação tecnológica e passagem 
gradual de uma sociedade pós-industrial para uma sociedade do conhecimento embrionária. 
Esta evolução favorável é conseguida a custo de um elevado grau de fluidez e insegurança no 
mercado de trabalho, gerando a concentração de grandes bolsas de desemprego em centros e 
regiões industriais que anteriormente eram altamente produtivos. O fenómeno foi 
acompanhado por um declínio concomitante do desafogo relativo dos trabalhadores, à medida 
que as empresas deslocalizaram actividades para regiões que oferecem custos laborais e
fiscais mais baixos e outras vantagens. O fenómeno da deslocalização não é novo. Foi, porém, 
a sua expansão de fenómeno nacional ou inter-regional para uma escala global que incitou a 
Comissão Europeia a propor a criação de um Fundo Europeu para o Ajustamento à 
Globalização, a fim de proporcionar um certo apoio financeiro aos trabalhadores que perdem 
o emprego devido a tais deslocalizações.

Como a Comissão salienta na sua exposição de motivos, a crise financeira sem precedentes e 
a degradação da situação económica que, em maior ou menor grau, atinge a economia 
mundial desde 2007, "provocará despedimentos maciços".

Por esta razão, para que o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização constitua um 
instrumento eficaz de atenuação dos efeitos da crise, é bastante desejável que os recursos 
financeiros que lhe são atribuídos sejam aumentados e que seja criada para o efeito uma linha 
orçamental na rubrica orçamental adequada.

A Comissão salienta que o carácter essencial do Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização é manifestar a solidariedade relativamente aos trabalhadores que perdem os seus 
postos de trabalho devido a perturbações económicas provocadas por acontecimentos de 
carácter global. Proceder de outra forma seria prejudicar seriamente os princípios do 
mercado interno, que apenas pressupõem ajustamentos motivados por razões 
intracomunitárias.

A proposta da Comissão é de natureza bastante técnica e resulta de consultas aturadas junto 
dos peritos dos Estados-Membros, parceiros sociais e outras partes interessadas em 2008.

A relatora aprova, em particular, algumas das alterações ao Regulamento FEG propostas, 
como as que aceleram e, melhorando o acesso ao Fundo, reduzem de 1000 para 500 
trabalhadores o número de despedimentos para desencadear a intervenção do FEG, a inclusão 
de trabalhadores elegíveis para o apoio do FEG despedidos antes do início do período de 
referência e o prolongamento do período de intervenção do FEG de 12 para 24 meses.

A eficiência deste instrumento residirá na sua aplicação e a alínea a) do n.º 2 do artigo 5.º 
alterado é crucial para o seu sucesso, na medida em que estabelece as regras e a necessidade 
de demonstrar uma relação causal entre os despedimentos em questão e transformações 
importantes da estrutura do comércio mundial, por um lado, ou a crise económica e 
financeira, por outro lado. O estabelecimento desta relação é claramente necessário para 
distinguir entre os acontecimentos imprevisíveis e os que são resultado claro de má gestão ou 
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práticas anticoncorrenciais por parte do empregador. É evidente que o estabelecimento de tal 
vínculo de causalidade indispensável não será fácil e poderá abrir novas vias para pedidos 
abusivos. Consequentemente, a relatora apoia plenamente as disposições do novo artigo 8.º 
que, em certas condições limitadas, permite a intervenção do FEG para financiar actividades 
de preparação, acompanhamento, apoio técnico, auditoria e inspecção.

No seu parecer de 2006, a Comissão do Desenvolvimento Regional propôs que, na alínea b) 
do artigo 2.º, o período de ocorrência do número mínimo de despedimentos passasse para 12 
meses. Manifestamente, os efeitos da globalização, nomeadamente os resultantes da crise 
económica, levam mais tempo a fazer-se sentir ao longo da estrutura industrial ou na 
economia local.

A relatora volta a apresentar a referida alteração, na medida em que a considera inteiramente 
justificada.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos 
Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento 1927/2006
Artigo 2 – 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, numa região 
ou em duas regiões contíguas ao nível 
NUTS II;

Or. en

Justificação

Tal como enunciadas na parte introdutória do artigo 2.º, as repercussões que a globalização 
implica para os trabalhadores das empresas afectadas são muito frequentemente diferidas no 
tempo e, portanto, é impossível quantificá-las num período preciso de nove meses. Se esse 
período for alargado para 12 meses, poderão ser mais adequadamente aferidas.
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Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Regulamento 1927/2006
Artigo 20 – novo parágrafo

Texto da Comissão Alteração

«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.»

«Até 1 de Abril de 2011, a Comissão 
apresentará uma avaliação sobre o 
impacto e a eficácia das disposições 
relativas à derrogação temporária prevista 
no n.º 1-A do artigo 1.º, juntamente com 
uma proposta de revisão do presente 
regulamento pelo Parlamento Europeu e 
o Conselho.»

Or. en

Justificação

Nestas circunstâncias excepcionais, é necessário que a União Europeia proceda a uma 
avaliação pan-europeia bastante completa do efeito das medidas temporárias, assim como da 
oportunidade de o Parlamento rever a legislação.
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