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SUGESTÕES 

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, 

competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 

resolução que aprovar: 

1. Salienta o papel complementar que o orçamento da UE desempenha na concretização dos 

objetivos da União abrangidos pelas políticas sociais inscritas na Análise Anual do 

Crescimento para 2017 com vista à criação de mais e melhores empregos em toda a UE; 

toma nota do atraso registado na execução de alguns dos 187 programas de trabalho, bem 

como do facto de apenas 65 % das autoridades nacionais competentes terem sido 

designadas até setembro de 2016; 

2. Apela aos Estados-Membros e à Comissão para que acelerem a execução de todos os 

programas que possam estimular a criação de empregos dignos, de qualidade e de longa 

duração para todas as categorias da população, em particular, os jovens; salienta que o 

desemprego dos jovens se mantém em 18,6 %, apesar da ligeira diminuição do 

desemprego na UE; solicita aos Estados-Membros que garantam um seguimento mais 

proativo das autoridades de gestão dos programas; 

3. Verifica que o crescimento económico na UE e na área do euro continua modesto; salienta 

que são necessários investimentos na investigação, na inovação e na educação; observa 

que o orçamento da UE para 2017 destina 21 21 milhões de EUR em dotações de 

autorização à competitividade, ao crescimento e ao emprego através de programas como o 

Horizonte 2020, o COSME e o Erasmus +; 

4. Toma nota da adoção de 500 milhões de euros em dotações de autorização para a 

Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ) em 2017; salienta que este montante não é 

suficiente e deve ser aumentado e garantido no atual QFP; observa, no entanto, que, 

relativamente ao restante período do atual QFP, é necessário chegar a acordo sobre o 

financiamento adicional adequado para a IEJ na revisão intercalar; 

5. Realça o efeito de alavancagem do orçamento da UE nos orçamentos nacionais; exorta os 

Estados-Membros a acelerarem a execução dos programas, em consonância com a 

estratégia da União para o crescimento do emprego, assim como a reforçarem as medidas 

destinadas a reduzir a pobreza e a desigualdade; sublinha que esta responsabilidade cabe 

sobretudo aos Estados-Membros; salienta ainda que, segundo o Eurostat, 122,3 milhões de 

pessoas na UE vivem atualmente no limiar de pobreza, ou abaixo deste, e que enfrentar 

esta situação é uma prioridade política; 

6. Toma nota da proposta da Comissão (COM(2016)0605) no sentido de simplificar as 

regras financeiras horizontais e sectoriais; regista também a proposta no sentido de 

continuar a apoiar os NEET (jovens que não trabalham, não estudam nem seguem 

qualquer formação) nas regiões com elevado desemprego juvenil, através do Fundo 

Europeu de Ajustamento à Globalização, para além do final de 2017; 

7. Toma nota da proposta da Comissão Europeia (COM(2016)0597) no sentido de ser 

prorrogada a vigência do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE); observa 

que o FEIE visa criar empregos e combater o desemprego dos jovens através da 

mobilização de investimentos; 
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8. Sublinha que o modo como os instrumentos de financiamento, como o Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos (FEIE), estão estruturados deve ser ajustado em 

consonância com o objetivo de promover a convergência socioeconómica dos 

Estados-Membros e das regiões da UE através do reforço do apoio às PME; observa que 

um reforço desse investimento é especialmente necessário nas regiões menos 

desenvolvidas da UE, algumas das quais se caracterizaram por uma persistente falta de 

crescimento na última década; insta a que o Fundo Europeu de Investimento (FEI) 

apresente e implemente novos produtos previstos na vertente PME, de modo a acelerar a 

execução dos objetivos do FEI no âmbito do InnovFin, do COSME e do RCR, em 

conformidade com o Regulamento FEIE, em especial os produtos de capital próprio das 

PME e as garantias não limitadas para empréstimos com um grau de risco mais elevado 

para as PME inovadoras e as pequenas empresas de média capitalização; exorta 

igualmente a que o programa da União Europeia para o Emprego e a Inovação Social 

promova o acesso ao microfinanciamento por parte dos grupos vulneráveis e das 

microempresas e empresas sociais; solicita que o BEI confira prioridade aos projetos 

elegíveis para o FEIE e o FEI, a fim de promover sinergias e desenvolver estratégias 

eficazes. 
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