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SUGESTÕES 

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 que aprovar: 

1.  Salienta que o orçamento de 2015 deve desempenhar um papel fundamental no reforço do 

contributo da União para o crescimento e o emprego, colocando a tónica, em particular, na 

criação de empregos para resolver o problema persistente do desemprego dos jovens na 

União; 

2. Toma nota do aumento anual total proposto pela Comissão e pelo Conselho nas dotações 

da categoria 1 – Crescimento inteligente e inclusivo; assinala ainda os aumentos na 

categoria 1A – Competitividade para o crescimento e o emprego, que, proporcionalmente, 

ainda são mais elevados; 

3. Assinala que, segundo a proposta da Comissão,  as dotações para autorizações da 

categoria 1B – Coesão económica, social e territorial sofrerão um aumento até ao nível da 

margem; lamenta, contudo, que a descida das dotações para pagamentos nesta categoria 

tenha sido agravada por cortes suplementares propostos pelo Conselho;  

4. Manifesta a firme convicção de que o financiamento da UE, nomeadamente a título da 

Iniciativa para o Emprego dos Jovens, não deve ser utilizado para subsidiar medidas 

nacionais, mas antes para garantir um apoio adicional aos jovens, complementando e 

reforçando os programas nacionais; 

5. Considera que o financiamento da UE deve ser orientado para setores que contribuam para 

o crescimento das PME, das microempresas e das empresas; reconhece, ao mesmo tempo, 

que as pequenas empresas, em especial, têm necessidade de uma flexibilização das 

regulamentações nacionais; considera que os programas da UE não devem levar ao 

adiamento das reformas estruturais nacionais necessárias; 

6. Insta a Comissão a tomar medidas tendo em vista uma rápida regularização dos créditos 

não pagos decorrentes da conclusão dos programas do Fundo Social Europeu (FSE), no 

intuito de assegurar que as dotações para autorizações inscritas no orçamento de 2015 

sejam utilizadas para financiar novos projetos do FSE e de evitar que o atraso tenha um 

efeito dissuasor no pré-financiamento nacional de novas operações nos Estados-Membros; 

7. Salienta a importância de financiamento suficiente e de uma boa gestão orçamental dos 

programas no âmbito do quadro financeiro plurianual 2014-2020 destinados à luta contra 

o desemprego, a pobreza e a exclusão social, como a Iniciativa para o Emprego dos 

Jovens, o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG), os diferentes eixos do 

Programa para o emprego e a inovação social  (EaSI) e o Fundo de Auxílio Europeu às 

Pessoas mais Carenciadas (FEAD); regista, no que respeita ao último, as dotações 

finalmente adotadas no Orçamento Retificativo n.º 3/2014; 

8. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que utilizem plenamente os fundos 

destinados a apoiar os jovens desempregados; recorda o acordo político ligado ao Quadro 
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Financeiro Plurianual 2014-2020 relativo ao adiantamento dos fundos a título da Iniciativa 

para o Emprego dos Jovens, bem como os montantes correspondentes programados no 

Fundo Social Europeu para a prestação da ajuda necessária nos primeiros anos do período 

de programação; congratula-se com o facto de a Comissão e o Conselho respeitarem este 

acordo nos montantes propostos; manifesta a sua apreensão quanto à capacidade de 

absorção de alguns Estados-Membros no que se refere à Iniciativa para o Emprego dos 

Jovens; recorda que, conforme estipulado pelo Regulamento (UE, Euratom) do Conselho 

n.º 1311/20131, as margens que tenham ficado disponíveis abaixo dos limites máximos do 

QFP para as dotações para autorizações relativas aos exercícios de 2014-2017 constituem 

uma Margem Global do QFP relativa às autorizações, a disponibilizar para além dos 

limites máximos estabelecidos no QFP para os anos de 2016 a 2020, tendo em vista 

objetivos de políticas relacionadas com o crescimento e o emprego, em especial o 

emprego dos jovens; 

9. Salienta que, para implementar mudanças eficazes e duradouras no mercado de trabalho, é 

necessário criar condições favoráveis ao estabelecimento e desenvolvimento das PME, as 

quais são responsáveis pela criação de 65% da totalidade dos postos de trabalho na UE, e, 

por conseguinte, solicita à Comissão e aos Estados-Membros que garantam a eficiência do 

financiamento dos programas de apoio às PME, incluindo as empresas da economia 

social, o empreendedorismo social e o financiamento das empresas em fase de arranque; 

10. Solicita à Comissão que adote sem demora os programas operacionais do FEAD 

elaborados pelos Estados-Membros e que apresente atos delegados e de execução no 

âmbito do FEAD; 

11. Solicita um aumento do financiamento da rede EURES, uma vez que este instrumento 

desempenha um importante papel na mobilidade profissional transfronteiras e pode, por 

conseguinte, contribuir para a luta contra o desemprego na Europa; 

12. Propõe que seja lançado um projeto-piloto sobre um cartão eletrónico de trabalhador 

europeu destinado a estudar as vantagens da introdução e, se for caso disso, da 

disponibilização de um documento eletrónico europeu à prova de falsificação que 

contenha os dados relativos à segurança social do trabalhador; o objetivo deste cartão é 

diferente do do Cartão Europeu de Seguro de Doença, razão pela qual não devem ser 

confundidos; considera que, como base para o projeto-piloto e a fim de estabelecer o 

conhecimento necessário para o mesmo, a Comissão deve dar início a uma análise 

comparativa dos diferentes sistemas de segurança social nos 28 Estados-Membros da UE; 

13. Propõe que seja lançado um projeto-piloto sobre a pobreza energética com o objetivo de 

analisar o impacto da crise económica e financeira na pobreza energética na União, tendo 

particularmente em vista os Estados-Membros em que esta questão ainda não foi 

examinada e/ou combatida com estratégias atualizadas;  

14. Propõe que seja lançada uma ação preparatória intitulada «Locais de trabalho sem amianto 

na União Europeia» que forneça instrumentos para identificar e registar os materiais que 

contêm amianto, em conformidade com o artigo 11.º da Diretiva 2009/148/CE do 

                                                 
1  Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 do Conselho, de 2 de dezembro de 2013, que estabelece o 

quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020 (JO L 347 de 20.12.2013, p. 884). 
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Parlamento Europeu e do Conselho1, e elabore um roteiro para uma total erradicação do 

amianto nos locais de trabalho, sensibilizando, além disso, o público para os riscos e a 

necessidade de ações também ao nível dos locais de trabalho; considera que a ação deve 

contribuir para uma futura estratégia de proibição de todas as formas de amianto e de 

todos os tipos de utilização das fibras de amianto, incluindo requisitos adequados de 

exportação, de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1013/2006 do Parlamento Europeu e 

do Conselho2 e tendo em conta o princípio da proximidade, tal como previsto na Diretiva 

2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho3, visto que a exposição às fibras de 

amianto continua a ser responsável por um número considerável de doenças; 

15. Propõe que seja lançada uma ação preparatória sobre o apoio à inclusão ativa de migrantes 

desfavorecidos na Europa, com o objetivo de avaliar os benefícios e testar as 

possibilidades de criação de centros locais para a integração social e económica. 

 

                                                 
1  Diretiva 2009/148/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Novembro de 2009, relativa à 

proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o 

trabalho (JO L 330 de 16.12.2009, p. 28). 
2  Regulamento (CE) n.º 1013/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2006, 

relativo a transferências de resíduos (JO L 190 de 12.7.2006, p. 1). 
3  Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008, relativa aos 

resíduos (JO L 312 de 22.11.2008, p. 3). 
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