
 

AD\1161270PT.docx  PE623.861v02-00 

PT Unida na diversidade PT 

Parlamento Europeu 
2014-2019  

 

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 
 

2018/2046(BUD) 

30.8.2018 

PARECER 

da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

dirigido à Comissão dos Orçamentos 

sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019  

(2018/2046(BUD)) 

Relatora de parecer: Marita Ulvskog 

 



 

PE623.861v02-00 2/7 AD\1161270PT.docx 

PT 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1161270PT.docx 3/7 PE623.861v02-00 

 PT 

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. Recorda que o crescimento sustentável e o investimento são essenciais para a criação de 

postos de trabalho dignos, que se traduzam em emprego de qualidade, e para o aumento 

e a partilha da prosperidade em benefício de todos; considera que é necessário orientar 

mais eficazmente os fundos estruturais e de investimento para a promoção do 

crescimento inclusivo, a redução das desigualdades e o reforço da convergência social 

ascendente; 

2. Salienta que o orçamento para o exercício de 2019 deve contribuir para a consecução 

das metas sociais e de emprego da Estratégia Europa 2020 no âmbito da execução da 

Proclamação sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e da Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente no que diz respeito à luta contra o 

desemprego dos jovens, o desemprego de longa duração, as crescentes desigualdades, a 

exclusão social e a pobreza, em particular a pobreza infantil; destaca a necessidade de 

um apoio contínuo à inclusão dos migrantes; 

3. Realça que o orçamento para o exercício de 2019 não pode ser visto fora do contexto do 

quadro financeiro plurianual (QFP) para 2014-2020; destaca que a programação dos 

fundos no domínio dos assuntos sociais e do emprego deve criar sinergias que 

contribuam para reduzir as divergências e as desigualdades sociais, agravadas pela 

crise; adverte para o facto de que quaisquer reduções orçamentais nestes domínios terão 

por único efeito dificultar que estas políticas sejam eficazes e alcancem os seus 

objetivos; recorda, porém, que, no contexto das restrições orçamentais em vigor, o 

princípio do valor acrescentado europeu deve constituir a pedra angular de todas as 

despesas futuras e que a eficiência e a eficácia da despesa são tão importantes quanto os 

limites máximos orçamentais totais; 

4. Rejeita quaisquer reduções na programação orçamental para as rubricas relativas ao 

emprego, aos assuntos sociais e à inclusão; salienta que é fundamental encontrar um 

equilíbrio adequado entre as dotações para autorizações e as dotações para pagamentos, 

a fim de que estas políticas possam alcançar plenamente o seu potencial; manifesta 

especial preocupação com os cortes introduzidos pelo Conselho nestes domínios, uma 

vez que poderão impedir a União de cumprir os objetivos e de estar à altura das 

expectativas dos cidadãos; 

5. Assinala o aumento anual total proposto pela Comissão para as dotações da categoria 1 

– Crescimento inteligente e inclusivo (+3,1% em dotações para autorizações e +1,3% 

em dotações para pagamentos); 

6. Regista o aumento moderado proposto pela Comissão para as dotações da categoria 1B 

– Coesão económica, social e territorial (+2,8% em dotações para autorizações e +1,1% 

em dotações para pagamentos); 

7. Reitera o seu apelo no sentido de garantir dotações suficientes, em especial dotações 
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para pagamentos, no orçamento de 2019 em benefício do FSE, uma vez que este fundo 

está a entrar num período de execução intensa e que os pedidos de pagamentos por parte 

dos Estados-Membros irão aumentar, pelo que lamenta a proposta de redução das 

dotações para pagamentos (-2,6%); 

8. Acolhe favoravelmente a proposta no sentido de aumentar as dotações para autorizações 

em benefício do FEAD e do FEG (+2% para cada um); observa com preocupação o 

decréscimo (-60%) das dotações para pagamentos relativas ao FEG, bem como a 

redução das dotações para autorizações e pagamentos (de 1,5% e 0,4%, respetivamente) 

afetadas ao programa EaSI; salienta que as dotações para autorizações destinadas ao 

«Microfinanciamento e Empreendedorismo Social» terão de ser mantidas a um nível 

ambicioso; 

9. Recorda que a União se encontra num contexto de quase estagnação e de crescimento 

insuficiente dos salários em determinados Estados-Membros1, e que tanto a Comissão 

como o BCE recomendam um aumento geral dos salários e uma melhoria da qualidade 

do emprego; salienta ainda que as rubricas orçamentais que apoiam o diálogo social 

europeu e as medidas destinadas aos parceiros sociais se revestem de importância 

primordial para reforçar o envolvimento dos parceiros sociais, nomeadamente no 

Semestre Europeu e na aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais; regista o ligeiro 

aumento das dotações para autorizações (6,4%), mas lamenta a diminuição das dotações 

para pagamentos (-21,8%) proposta pela Comissão no que respeita às relações laborais e 

ao diálogo social; realça que o bom funcionamento dos sistemas de relações laborais 

tem um impacto positivo na produtividade, na criação e na preservação de postos de 

trabalho, na qualidade do emprego e na garantia de salários dignos; 

10. Salienta que o desemprego dos jovens em determinados Estados-Membros continua a 

ser inaceitavelmente elevado na União Europeia e que a situação dos jovens NEET (que 

não trabalham, não estudam e não seguem uma formação) e dos desempregados de 

longa duração é particularmente preocupante; destaca que os jovens são o grupo em 

maior risco de pobreza e de exclusão social e económica; realça que, para dar resposta a 

estas questões, é da maior importância garantir um financiamento contínuo, reforçado e 

atempado da Garantia para a Juventude através da Iniciativa para o Emprego dos Jovens 

(IEJ), bem como um apoio adequado às medidas de combate às desigualdades, que não 

se limite ao emprego, através do FSE; 

11. Regista a proposta da Comissão Europeia no sentido de conceder um aumento de 

233,3 milhões de EUR para 2019 à IEJ; considera, porém, que o orçamento global da 

IEJ ainda não é suficiente para assegurar que a Garantia para a Juventude atinja os seus 

objetivos e apela, por conseguinte, a que as dotações para autorizações em benefício da 

IEJ sejam mantidas, em 2019, ao mesmo nível de 2018, ou seja, 350 milhões de EUR; 

                                                 
1 Ver, por exemplo, Semestre Europeu 2017: Comunicação da Comissão sobre as recomendações específicas por 

país, páginas 3 e 8: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-specific-

recommendations-commission-recommendations-communication.pdf 

Em especial: 

REP n.º 2 relativa à Alemanha: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2018-european-semester-

country-specific-recommendation-commission-recommendation-germany-en.pdf 

REP n.º 2 relativa aos Países Baixos: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2018-european-

semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-netherlands-en.pdf 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations-communication.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations-communication.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2018-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-germany-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2018-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-germany-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2018-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-netherlands-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2018-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-netherlands-en.pdf
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12. Destaca o importante contributo das agências para o tratamento de uma vasta gama de 

questões no domínio do emprego e dos assuntos sociais; salienta, neste contexto, que as 

tarefas das agências estão em permanente expansão e que é, por conseguinte, 

indispensável afetar-lhes os recursos necessários para que cumpram as suas missões e 

obtenham os melhores resultados possíveis em prol dos objetivos legislativos e políticos 

da UE; lamenta, por conseguinte, a proposta de redução do financiamento do Cedefop 

(–5,8% em autorizações e pagamentos); reitera a sua preocupação com o impacto 

orçamental negativo do crescente coeficiente nacional irlandês, que coloca cada vez 

mais em risco a capacidade financeira da Eurofound para cumprir o seu mandato; espera 

que as instituições da União tomem medidas para compensar tais efeitos, tal como 

expresso no relatório de quitação à Eurofound relativo a 2016; frisa a necessidade de 

financiamento adicional para manter o nível da investigação levada a cabo pela 

Agência, em particular para garantir o trabalho relativo aos inquéritos pan-europeus; 

13. Acolhe favoravelmente a criação da Autoridade Europeia do Trabalho, que deverá 

começar a funcionar em 2019; salienta a necessidade de prever um financiamento 

adequado, que reflita as tarefas definidas no futuro regulamento do Parlamento Europeu 

e do Conselho que instituirá a Autoridade Europeia do Trabalho, a fim de assegurar que 

sejam reservados recursos financeiros suficientes para o seu estabelecimento; observa 

que o financiamento proposto pela Comissão (11 milhões de EUR, com as dotações 

inscritas na reserva até à adoção do ato de base pelo legislador) é inferior em relação ao 

de outras agências da UE no domínio do emprego e dos assuntos sociais; insiste em que 

este financiamento não seja garantido por meio de uma reafetação das dotações de 

outras agências no domínio do emprego e dos assuntos sociais; 

14. Observa que o portal EURES passará gradualmente para a alçada da Autoridade 

Europeia do Trabalho em 2019 e 2020, e solicita garantias de que esta transferência de 

atividades não implicará qualquer redução do orçamento do EURES nem perturbará o 

funcionamento do portal; 

15. Reitera que os projetos-piloto (PP) e as ações preparatórias (AP) constituem 

instrumentos de grande valor para lançar novas atividades e políticas nos domínios do 

emprego e da inclusão social e que várias ideias da Comissão EMPL foram, no passado, 

executadas com êxito enquanto PP/AP; apela a que se esgotem completamente as 

margens disponíveis em cada categoria. 
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