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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 2016 tem um papel fundamental a desempenhar no 

contributo da União para o crescimento e o emprego inclusivos e sustentáveis, em 

particular na tomada de medidas eficazes para combater o desemprego dos jovens e a 

pobreza, apoiando, assim, o cumprimento das prioridades e dos objetivos da Estratégia 

Europa 2020; sublinha, neste contexto, a importância da revisão intercalar da Estratégia 

Europa 2020 para a garantia do cumprimento dos objetivos em matéria de emprego, luta 

contra a pobreza e exclusão social; 

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

FSE, deve ser utilizado, não para subsidiar medidas nacionais, mas para fornecer um 

apoio adicional que complemente ou reforce os programas nacionais nos 

Estados-Membros; 

3 Insiste na necessidade de apoiar financeiramente todos os programas que contribuam para 

a criação de emprego e a inclusão social para as pessoas afetadas por múltiplas 

desvantagens, como os desempregados de longa duração, as pessoas com deficiência, as 

pessoas pertencentes a minorias e as pessoas inativas e desmotivadas; 

4. Recorda que o crescimento inclusivo e sustentável é fundamental para criar mais 

empregos e aumentar a prosperidade e que é necessário direcionar os fundos estruturais de 

forma mais eficaz e produtiva para a promoção do crescimento e do emprego sustentáveis; 

salienta a importância da investigação e da inovação para estimular o crescimento e a 

criação de emprego; solicita que seja garantido um financiamento adequado para a 

investigação em ciências sociais; 

5. Salienta a importância de financiamento adequado, de uma boa gestão orçamental e, 

sempre que possível, de um aumento do prefinanciamento dos programas no âmbito do 

quadro financeiro plurianual para 2014-2020 que visam combater o desemprego, a 

pobreza e a exclusão social, como o Fundo Social Europeu (FSE), a Iniciativa para o 

Emprego dos Jovens (IEJ), 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); 

6. Salienta que o orçamento de 2016 deve prestar um apoio adequado à promoção da 

inclusão social e às ações destinadas a erradicar a pobreza e capacitar as pessoas em 

situação de pobreza e exclusão social; 

7. Insiste na necessidade de que sejam sugeridas e aplicadas medidas adequadas para 

ultrapassar a acumulação sem precedentes de créditos não pagos do anterior período de 

programação; 

8. Considera que o orçamento da UE deve apoiar medidas de formação e qualificação 
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profissional, a aprendizagem e a criação direta de empregos de qualidade que vão ao 

encontro das necessidades do mercado de trabalho; 

9. Salienta que o orçamento para 2016 deve apoiar todas as medidas que favoreçam o 

empreendedorismo nas micro, pequenas e médias empresas, incluindo o 

empreendedorismo social, as empresas sociais inovadoras e o trabalho por conta própria, e 

que incentivem a participação das mulheres; 

10. Salienta que o orçamento para 2016 deve promover um elevado nível de proteção dos 

trabalhadores e uma cultura de prevenção na UE e contribuir para enfrentar os novos 

desafios em matéria de saúde e segurança no trabalho que continuam a surgir; 

11. Salienta que as micro, pequenas e médias empresas empregam o maior número de 

trabalhadores na UE e que um dos principais problemas para a criação e manutenção em 

funcionamento dessas empresas é a obtenção de financiamento; propõe, por conseguinte, 

que o elemento referente ao microfinanciamento seja consideravelmente reforçado e que o 

apoio sob forma de tutoria seja desenvolvido e permanentemente assegurado; propõe que 

o potencial dos instrumentos financeiros ao abrigo do FSE seja mais explorado com a 

transparência e a responsabilização devidas e que seja ponderada a hipótese de reforçar o 

apoio do BEI às PME; 

12. Sublinha que o apoio à inclusão social, em especial das pessoas com deficiência e das 

comunidades marginalizadas, constitui uma das principais políticas europeias e exige um 

amplo apoio do orçamento; salienta que, para além do FSE, a dimensão social deve ser 

mais visível no âmbito dos outros instrumentos da política de coesão; 

13. Salienta que o orçamento da UE tem de apoiar os esforços tendentes a promover a 

realização do mercado único, a competitividade e a convergência social, o 

desenvolvimento da política em matéria de responsabilidade social das empresas e o 

controlo da aplicação das normas sociais legais pelas empresas com vista a assegurar a 

criação de empregos dignos e sustentáveis com uma proteção laboral adequada; 

14. Apela a que seja realizado um esforço sustentado através do orçamento para facultar uma 

formação e reconversão apropriadas em setores carecidos de mão de obra e em setores 

fundamentais com um elevado potencial de criação de emprego, como a economia 

«verde», a economia circular, os cuidados de saúde e as TIC; 

15. Sublinha que a promoção de uma cultura empresarial e o apoio aos empresários devem 

constituir um elemento central da política orçamental da UE; 

16. Requer a apresentação ao Parlamento de informações detalhadas e regulares sobre as 

várias fases de execução dos projetos-piloto pela Comissão. 
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