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Alteração 1
Katrin Langensiepen

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que as melhorias eficazes 
e cuidadosamente ponderadas da política 
de emprego, que reflitam os desafios 
demográficos e da automatização, 
acompanhadas de estratégias de 
investimento bem direcionadas e de 
políticas orçamentais responsáveis, 
continuam a ser uma condição prévia 
importante para o crescimento 
sustentável, que é o fator determinante 
para o emprego de qualidade e o aumento 
da convergência social ascendente;

1. Recorda que o crescimento 
sustentável, o investimento bem 
direcionado e a política orçamental são 
fatores fundamentais para criar empregos 
de qualidade, bem como para aumentar a 
prosperidade para todos, e que é 
necessário direcionar os fundos 
estruturais e de investimento de forma 
mais eficaz no sentido de promover o 
crescimento inclusivo, reduzir as 
desigualdades e promover uma 
convergência social ascendente;

Or. en

Alteração 2
Yana Toom, Anna Júlia Donáth, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Atidzhe Alieva-
Veli

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que as melhorias eficazes e 
cuidadosamente ponderadas da política de 
emprego, que reflitam os desafios 
demográficos e da automatização, 
acompanhadas de estratégias de 
investimento bem direcionadas e de 
políticas orçamentais responsáveis, 
continuam a ser uma condição prévia 
importante para o crescimento sustentável, 
que é o fator determinante para o emprego 
de qualidade e o aumento da convergência 
social ascendente;

1. Recorda que as melhorias eficazes e 
socialmente inclusivas da política de 
emprego são necessárias para ter em 
conta os desafios demográficos e da 
automatização e os desafios colocados pelo 
compromisso da UE em matéria de 
descarbonização; salienta que essas 
melhorias, acompanhadas de estratégias de 
investimento bem direcionadas e de 
políticas orçamentais responsáveis, 
continuam a ser uma condição prévia 
importante para o crescimento sustentável, 
que é o fator determinante para o emprego 
de qualidade e o aumento da convergência 
social ascendente;
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Or. en

Alteração 3
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Agnes Jongerius

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que as melhorias eficazes 
e cuidadosamente ponderadas da política 
de emprego, que reflitam os desafios 
demográficos e da automatização, 
acompanhadas de estratégias de 
investimento bem direcionadas e de 
políticas orçamentais responsáveis, 
continuam a ser uma condição prévia 
importante para o crescimento sustentável, 
que é o fator determinante para o emprego 
de qualidade e o aumento da convergência 
social ascendente;

1. Recorda que as políticas sociais e 
de emprego eficazes e cuidadosamente 
ponderadas, que reflitam os desafios 
socioeconómicos, demográficos e da 
automatização e os desequilíbrios 
macroeconómicos entre os Estados-
Membros, acompanhadas de estratégias de 
investimento bem direcionadas, continuam 
a ser uma condição prévia importante para 
o crescimento sustentável, que é o fator 
determinante para o emprego de qualidade 
e o aumento da convergência social 
ascendente;

Or. en

Alteração 4
Guido Reil

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que as melhorias eficazes e 
cuidadosamente ponderadas da política de 
emprego, que reflitam os desafios 
demográficos e da automatização, 
acompanhadas de estratégias de 
investimento bem direcionadas e de 
políticas orçamentais responsáveis, 
continuam a ser uma condição prévia 
importante para o crescimento sustentável, 
que é o fator determinante para o emprego 

1. Recorda que as melhorias eficazes e 
cuidadosamente ponderadas da política de 
emprego, que reflitam os desafios 
demográficos e da automatização, 
acompanhadas de estratégias de 
investimento bem direcionadas e de 
políticas orçamentais responsáveis, 
continuam a ser uma condição prévia 
importante para o crescimento sustentável, 
que é o fator determinante para o emprego 
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de qualidade e o aumento da convergência 
social ascendente;

de qualidade e o aumento do progresso 
social nos Estados-Membros;

Or. de

Alteração 5
Vilija Blinkevičiūtė

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que as melhorias eficazes e 
cuidadosamente ponderadas da política de 
emprego, que reflitam os desafios 
demográficos e da automatização, 
acompanhadas de estratégias de 
investimento bem direcionadas e de 
políticas orçamentais responsáveis, 
continuam a ser uma condição prévia 
importante para o crescimento sustentável, 
que é o fator determinante para o emprego 
de qualidade e o aumento da convergência 
social ascendente;

1. Recorda que as melhorias eficazes e 
cuidadosamente ponderadas da política de 
emprego, que reflitam os desafios 
demográficos e da automatização, 
acompanhadas de estratégias de 
investimento bem direcionadas e de 
políticas orçamentais e sociais 
responsáveis, continuam a ser uma 
condição prévia importante para o 
crescimento sustentável, que é o fator 
determinante para o emprego de qualidade 
e o aumento da convergência social 
ascendente;

Or. lt

Alteração 6
José Manuel Fernandes

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que as melhorias eficazes e 
cuidadosamente ponderadas da política de 
emprego, que reflitam os desafios 
demográficos e da automatização, 
acompanhadas de estratégias de 
investimento bem direcionadas e de 
políticas orçamentais responsáveis, 
continuam a ser uma condição prévia 

1. Recorda que as melhorias eficazes e 
cuidadosamente ponderadas da política de 
emprego, que reflitam os desafios 
demográficos e da automatização, 
acompanhadas de estratégias de 
investimento bem direcionadas e de 
políticas orçamentais responsáveis, 
continuam a ser uma condição prévia 
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importante para o crescimento sustentável, 
que é o fator determinante para o emprego 
de qualidade e o aumento da convergência 
social ascendente;

importante para o crescimento sustentável, 
que é o fator determinante para o emprego 
de qualidade e o aumento da convergência 
e da coesão social ascendente;

Or. pt

Alteração 7
Katrin Langensiepen

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Rejeita quaisquer reduções na 
programação orçamental para as rubricas 
relativas ao emprego, aos assuntos sociais 
e à inclusão, e recorda que deve ser 
encontrado um equilíbrio adequado entre 
as dotações para autorizações e as 
dotações para pagamentos, a fim de 
permitir que estas políticas atinjam o seu 
pleno potencial;

Or. en

Alteração 8
Sandra Pereira, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha que o orçamento de 2020 
deve contribuir para a realização dos 
objetivos da Estratégia Europa 2020 no 
domínio social e do emprego, os quais 
parecem ser alcançáveis no caso da taxa 
de emprego, mas não no que diz respeito 
ao objetivo de redução do número de 
pessoas em risco de pobreza ou de 
exclusão social; salienta, a este respeito, a 
necessidade de reformas políticas 

2. Sublinha que o orçamento de 2020 
deve contribuir para a criação de emprego 
com direitos e de trabalho decente, a 
valorização salarial e relações laborais 
estáveis e reguladas, a luta contra a 
pobreza, bem como a exclusão social e as 
desigualdades; salienta, a este respeito, a 
urgência de que os programas e fundos da 
UE privilegiem projetos que vão nesse 
sentido; alerta, todavia, para o facto de tal 
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abrangentes e de abordagens integradas 
que combatam o desemprego dos jovens e 
de longa duração e o problema, muitas 
vezes negligenciado, da empregabilidade 
dos idosos;

se revelar insuficiente sem uma nova 
estratégia política que tenha como 
principal linha orientadora o progresso e 
a justiça sociais, que ambicione e 
concretize a coesão económica, social e 
territorial, que rompa com as políticas de 
direita e os constrangimentos que a UE 
impõe aos povos dos seus Estados-
membros;

Or. pt

Alteração 9
Vilija Blinkevičiūtė

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha que o orçamento de 2020 
deve contribuir para a realização dos 
objetivos da Estratégia Europa 2020 no 
domínio social e do emprego, os quais 
parecem ser alcançáveis no caso da taxa de 
emprego, mas não no que diz respeito ao 
objetivo de redução do número de pessoas 
em risco de pobreza ou de exclusão social; 
salienta, a este respeito, a necessidade de 
reformas políticas abrangentes e de 
abordagens integradas que combatam o 
desemprego dos jovens e de longa duração 
e o problema, muitas vezes negligenciado, 
da empregabilidade dos idosos;

2. Sublinha que o orçamento de 2020 
deve contribuir para a realização dos 
objetivos da Estratégia Europa 2020 no 
domínio social e do emprego, os quais 
parecem ser alcançáveis no caso da taxa de 
emprego, mas não no que diz respeito ao 
objetivo de redução do número de pessoas 
em risco de pobreza ou de exclusão social; 
salienta que cada vez mais pessoas que 
trabalham estão em risco de pobreza e que 
na UE 20 milhões de crianças vivem em 
situação de pobreza e exclusão social; 
salienta, a este respeito, a necessidade de 
reformas políticas abrangentes e de 
abordagens integradas que combatam o 
desemprego dos jovens e de longa duração 
e o problema, muitas vezes negligenciado, 
da empregabilidade dos idosos e das 
pessoas com deficiência;

Or. lt

Alteração 10
Cindy Franssen, Benoît Lutgen, Kris Peeters, Pascal Arimont, Anne Sander, Tomáš 
Zdechovský, Jeroen Lenaers
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Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha que o orçamento de 2020 
deve contribuir para a realização dos 
objetivos da Estratégia Europa 2020 no 
domínio social e do emprego, os quais 
parecem ser alcançáveis no caso da taxa de 
emprego, mas não no que diz respeito ao 
objetivo de redução do número de pessoas 
em risco de pobreza ou de exclusão social; 
salienta, a este respeito, a necessidade de 
reformas políticas abrangentes e de 
abordagens integradas que combatam o 
desemprego dos jovens e de longa duração 
e o problema, muitas vezes negligenciado, 
da empregabilidade dos idosos;

2. Sublinha que o orçamento de 2020 
deve contribuir para a execução do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e a 
realização dos objetivos da Estratégia 
Europa 2020 no domínio social e do 
emprego, os quais parecem ser alcançáveis 
no caso da taxa de emprego, mas não no 
que diz respeito ao objetivo de redução do 
número de pessoas em risco de pobreza ou 
de exclusão social; salienta, a este respeito, 
a necessidade de reformas políticas 
abrangentes e de abordagens integradas 
que combatam o desemprego dos jovens e 
de longa duração e o problema, muitas 
vezes negligenciado, da empregabilidade 
dos idosos;

Or. en

Alteração 11
Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie 
Brunet

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha que o orçamento de 2020 
deve contribuir para a realização dos 
objetivos da Estratégia Europa 2020 no 
domínio social e do emprego, os quais 
parecem ser alcançáveis no caso da taxa de 
emprego, mas não no que diz respeito ao 
objetivo de redução do número de pessoas 
em risco de pobreza ou de exclusão social; 
salienta, a este respeito, a necessidade de 
reformas políticas abrangentes e de 
abordagens integradas que combatam o 
desemprego dos jovens e de longa duração 
e o problema, muitas vezes negligenciado, 

2. Sublinha que o orçamento de 2020 
deve contribuir para a realização dos 
objetivos da Estratégia Europa 2020 no 
domínio social e do emprego; observa que 
estes objetivos parecem ser alcançáveis no 
caso da taxa de emprego, mas não no que 
diz respeito ao objetivo de redução do 
número de pessoas em risco de pobreza ou 
de exclusão social; salienta, a este respeito, 
a necessidade de reformas políticas 
abrangentes e de abordagens integradas 
que reforcem a inclusão social e 
combatam o desemprego dos jovens e de 
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da empregabilidade dos idosos; longa duração e o problema, muitas vezes 
negligenciado, da empregabilidade dos 
idosos;

Or. fr

Alteração 12
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Estrella Dura Ferrandis, Agnes Jongerius

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha que o orçamento de 2020 
deve contribuir para a realização dos 
objetivos da Estratégia Europa 2020 no 
domínio social e do emprego, os quais 
parecem ser alcançáveis no caso da taxa de 
emprego, mas não no que diz respeito ao 
objetivo de redução do número de pessoas 
em risco de pobreza ou de exclusão social; 
salienta, a este respeito, a necessidade de 
reformas políticas abrangentes e de 
abordagens integradas que combatam o 
desemprego dos jovens e de longa duração 
e o problema, muitas vezes negligenciado, 
da empregabilidade dos idosos;

2. Sublinha que o orçamento de 2020 
deve contribuir para a realização dos 
objetivos da Estratégia Europa 2020 no 
domínio social e do emprego, os quais 
parecem ser alcançáveis no caso da taxa de 
emprego, mas não no que diz respeito ao 
objetivo de redução do número de pessoas 
em risco de pobreza ou de exclusão social; 
salienta, a este respeito, a necessidade de 
reformas políticas abrangentes e de 
abordagens integradas que combatam o 
desemprego dos jovens e de longa duração 
e o problema, muitas vezes negligenciado, 
da empregabilidade dos idosos; salienta a 
necessidade de alinhar progressivamente 
a orientação estratégica das políticas e 
programas da UE com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a 
agenda social definida pelo Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais (PEDS), que devem 
ser plenamente integrados nas disposições 
de programação dos fundos da UE e do 
Semestre Europeu;

Or. en

Alteração 13
Katrin Langensiepen
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Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha que o orçamento de 2020 
deve contribuir para a realização dos 
objetivos da Estratégia Europa 2020 no 
domínio social e do emprego, os quais 
parecem ser alcançáveis no caso da taxa de 
emprego, mas não no que diz respeito ao 
objetivo de redução do número de pessoas 
em risco de pobreza ou de exclusão social; 
salienta, a este respeito, a necessidade de 
reformas políticas abrangentes e de 
abordagens integradas que combatam o 
desemprego dos jovens e de longa duração 
e o problema, muitas vezes negligenciado, 
da empregabilidade dos idosos;

2. Sublinha que o orçamento de 2020 
deve contribuir para a realização dos 
objetivos da Estratégia Europa 2020 no 
domínio social e do emprego, os quais 
parecem ser alcançáveis no caso da taxa de 
emprego, mas não no que diz respeito ao 
objetivo de redução do número de pessoas 
em risco de pobreza ou de exclusão social; 
salienta, a este respeito, a necessidade de 
reformas políticas abrangentes e de 
abordagens integradas que combatam o 
desemprego dos jovens e de longa duração 
e o problema, muitas vezes negligenciado, 
da empregabilidade dos idosos, bem como 
de medidas para lá das medidas do 
mercado de trabalho visando reduzir as 
desigualdades e a pobreza;

Or. en

Alteração 14
Guido Reil

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reconhece o papel crucial do 
Fundo Social Europeu (FSE), da Garantia 
para a Juventude, do Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização (FEG), do 
Programa para o Emprego e a Inovação 
Social (EaSI) e do Fundo de Auxílio 
Europeu às Pessoas mais Carenciadas 
(FEAD); sublinha que as atividades 
realizadas nestes domínios devem resultar 
sempre em medidas estratégicas com 
objetivos e metas claramente definidos e 
que a eficiência e eficácia da despesa são 
tão importantes como os limites máximos 
do orçamento na sua totalidade;

3. Considera que os diversos fundos 
que promovem o emprego – como é o caso 
do Fundo Social Europeu (FSE), da 
Garantia para a Juventude, do Fundo 
Europeu de Ajustamento à Globalização 
(FEG), do Programa para o Emprego e a 
Inovação Social (EaSI) e do Fundo de 
Auxílio Europeu às Pessoas mais 
Carenciadas (FEAD) – só desempenham 
um papel mínimo e não podem resolver os 
problemas estruturais; a este respeito, 
observa que o FSE, em termos 
estruturais, está totalmente absorvido por 
procedimentos administrativos e obtém 
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escassos resultados reais; salienta que os 
requisitos administrativos abrangentes e 
complexos a cumprir pelas pequenas 
organizações requerem muita mão de 
obra e exigem muito tempo; sublinha que 
as atividades realizadas nestes domínios 
devem resultar sempre em medidas 
estratégicas com objetivos e metas 
claramente definidos e que a eficiência e 
eficácia da despesa são tão importantes 
como os limites máximos do orçamento na 
sua totalidade;

Or. de

Alteração 15
Sandra Pereira, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reconhece o papel crucial do 
Fundo Social Europeu (FSE), da Garantia 
para a Juventude, do Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização (FEG), do 
Programa para o Emprego e a Inovação 
Social (EaSI) e do Fundo de Auxílio 
Europeu às Pessoas mais Carenciadas 
(FEAD); sublinha que as atividades 
realizadas nestes domínios devem resultar 
sempre em medidas estratégicas com 
objetivos e metas claramente definidos e 
que a eficiência e eficácia da despesa são 
tão importantes como os limites máximos 
do orçamento na sua totalidade;

3. Reconhece o papel crucial do 
Fundo Social Europeu (FSE), da Garantia 
para a Juventude, do Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização (FEG), do 
Programa para o Emprego e a Inovação 
Social (EaSI) e do Fundo de Auxílio 
Europeu às Pessoas mais Carenciadas 
(FEAD) na minoração das consequências 
negativas que um projeto de integração 
como o da União Europeia acarreta para 
os mais vulneráveis, para os 
trabalhadores e os povos, sobretudo nos 
Estados-Membros económica e 
socialmente mais debilitados; apela, 
assim, ao reforço financeiro dos referidos 
fundos e programas; sublinha que as 
atividades realizadas nestes domínios 
devem resultar sempre em medidas 
estratégicas com objetivos e metas 
claramente definidos; salienta, porém, que 
muitas das atividades e medidas apoiadas 
por estes fundos e programas são postas 
em causa com os constrangimentos 
resultantes da governação económica 
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europeia;

Or. pt

Alteração 16
Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie 
Brunet

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reconhece o papel crucial do 
Fundo Social Europeu (FSE), da Garantia 
para a Juventude, do Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização (FEG), do 
Programa para o Emprego e a Inovação 
Social (EaSI) e do Fundo de Auxílio 
Europeu às Pessoas mais Carenciadas 
(FEAD); sublinha que as atividades 
realizadas nestes domínios devem resultar 
sempre em medidas estratégicas com 
objetivos e metas claramente definidos e 
que a eficiência e eficácia da despesa são 
tão importantes como os limites máximos 
do orçamento na sua totalidade;

3. Reconhece o papel crucial do 
Fundo Social Europeu (FSE), da Garantia 
para a Juventude, do Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização (FEG), do 
Programa para o Emprego e a Inovação 
Social (EaSI) e do Fundo de Auxílio 
Europeu às Pessoas mais Carenciadas 
(FEAD); sublinha que as atividades 
realizadas nestes domínios devem resultar 
sempre em medidas estratégicas com 
objetivos e metas claramente definidos e 
que a eficiência e eficácia da despesa são 
tão importantes como os limites máximos 
do orçamento na sua totalidade; recorda 
que estes instrumentos financeiros 
também têm de apoiar as empresas e os 
trabalhadores na sua transição para uma 
economia digital e mais ecológica, 
melhorando a educação e a formação 
para que possam adquirir as 
competências necessárias e criar novos 
empregos nestes setores;

Or. fr

Alteração 17
Katrin Langensiepen

Projeto de parecer
N.º 3



AM\1188033PT.docx 13/38 PE641.080v01-00

PT

Projeto de parecer Alteração

3. Reconhece o papel crucial do 
Fundo Social Europeu (FSE), da Garantia 
para a Juventude, do Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização (FEG), do 
Programa para o Emprego e a Inovação 
Social (EaSI) e do Fundo de Auxílio 
Europeu às Pessoas mais Carenciadas 
(FEAD); sublinha que as atividades 
realizadas nestes domínios devem resultar 
sempre em medidas estratégicas com 
objetivos e metas claramente definidos e 
que a eficiência e eficácia da despesa são 
tão importantes como os limites máximos 
do orçamento na sua totalidade;

3. Sublinha a importância de um 
financiamento adequado dos programas e 
iniciativas no âmbito do QFP 2014-2020 
que visam combater o desemprego, a 
pobreza e a exclusão social, especialmente 
os que visam os mais desfavorecidos da 
sociedade, como o papel crucial do Fundo 
Social Europeu (FSE), da Garantia para a 
Juventude, do Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização (FEG), do 
Programa para o Emprego e a Inovação 
Social (EaSI) e do Fundo de Auxílio 
Europeu às Pessoas mais Carenciadas 
(FEAD); sublinha que as atividades 
realizadas nestes domínios devem resultar 
sempre em medidas estratégicas com 
objetivos e metas claramente definidos e 
que a eficiência e eficácia da despesa são 
tão importantes como os limites máximos 
do orçamento na sua totalidade;

Or. en

Alteração 18
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reconhece o papel crucial do 
Fundo Social Europeu (FSE), da Garantia 
para a Juventude, do Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização (FEG), do 
Programa para o Emprego e a Inovação 
Social (EaSI) e do Fundo de Auxílio 
Europeu às Pessoas mais Carenciadas 
(FEAD); sublinha que as atividades 
realizadas nestes domínios devem resultar 
sempre em medidas estratégicas com 
objetivos e metas claramente definidos e 
que a eficiência e eficácia da despesa são 
tão importantes como os limites máximos 

3. Reconhece o papel crucial do 
Fundo Social Europeu (FSE), da Iniciativa 
para o Emprego dos Jovens (IEJ), do 
Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização (FEG), do Programa para o 
Emprego e a Inovação Social (EaSI) e do 
Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais 
Carenciadas (FEAD); sublinha que as 
atividades realizadas nestes domínios 
devem resultar sempre em medidas 
estratégicas com objetivos e metas 
claramente definidos e que a eficiência e 
eficácia da despesa são tão importantes 
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do orçamento na sua totalidade; como os limites máximos do orçamento na 
sua totalidade; sublinha a importância 
duma verdadeira cultura «orientada para 
os resultados» que vise otimizar a 
utilização dos fundos, analisar as razões 
que conduzem a programas com um baixo 
desempenho e promover medidas que 
tragam melhorias;

Or. en

Alteração 19
Alex Agius Saliba

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reconhece o papel crucial do 
Fundo Social Europeu (FSE), da Garantia 
para a Juventude, do Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização (FEG), do 
Programa para o Emprego e a Inovação 
Social (EaSI) e do Fundo de Auxílio 
Europeu às Pessoas mais Carenciadas 
(FEAD); sublinha que as atividades 
realizadas nestes domínios devem resultar 
sempre em medidas estratégicas com 
objetivos e metas claramente definidos e 
que a eficiência e eficácia da despesa são 
tão importantes como os limites máximos 
do orçamento na sua totalidade;

3. Reconhece o papel crucial do 
Fundo Social Europeu (FSE), da Garantia 
para a Juventude, do Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização (FEG), do 
Programa para o Emprego e a Inovação 
Social (EaSI) e do Fundo de Auxílio 
Europeu às Pessoas mais Carenciadas 
(FEAD);sublinha que as atividades 
realizadas nestes domínios devem resultar 
sempre em medidas com objetivos e metas 
sociais claramente definidos visando 
promover o crescimento inclusivo, 
combater a pobreza e a exclusão social, 
reduzir as desigualdades e promover uma 
convergência social ascendente e que a 
eficiência e eficácia da despesa são tão 
importantes como os limites máximos do 
orçamento na sua totalidade;

Or. en

Alteração 20
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Leszek Miller, Alex Agius 
Saliba, Agnes Jongerius
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Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reconhece o papel crucial do 
Fundo Social Europeu (FSE), da Garantia 
para a Juventude, do Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização (FEG), do 
Programa para o Emprego e a Inovação 
Social (EaSI) e do Fundo de Auxílio 
Europeu às Pessoas mais Carenciadas 
(FEAD); sublinha que as atividades 
realizadas nestes domínios devem resultar 
sempre em medidas estratégicas com 
objetivos e metas claramente definidos e 
que a eficiência e eficácia da despesa são 
tão importantes como os limites máximos 
do orçamento na sua totalidade;

3. Reconhece o papel crucial do 
Fundo Social Europeu (FSE), da Garantia 
para a Juventude, do Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização (FEG), do 
Programa para o Emprego e a Inovação 
Social (EaSI) e do Fundo de Auxílio 
Europeu às Pessoas mais Carenciadas 
(FEAD); salienta a necessidade de estes 
programas receberem um nível de 
financiamento adequado em 2020 e até à 
entrada em vigor da próxima fase de 
programação do QFP, garantindo que 
nunca haverá qualquer lacuna no 
financiamento desses instrumentos 
importantes; sublinha que as atividades 
realizadas nestes domínios devem resultar 
sempre em medidas estratégicas com 
objetivos e metas claramente definidos e 
que a eficiência e eficácia da despesa são 
tão importantes como os limites máximos 
do orçamento na sua totalidade;

Or. en

Alteração 21
Alex Agius Saliba

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Reitera 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, a fim de garantir 
que ninguém é esquecido neste processo; 
a este respeito, salienta que as realidades 
dos mercados de trabalho de pequena 
dimensão – como os pequenos 
Estados-Membros ou as regiões remotas, 
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incluindo as regiões ultraperiféricas a que 
se refere o artigo 349.º do TFUE – devem 
ser tidas em conta no que respeita às 
contribuições financeiras ao abrigo desses 
fundos;

Or. en

Alteração 22
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Leszek Miller, Agnes 
Jongerius

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. 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;

Or. en

Alteração 23
Katrin Langensiepen

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Realça que a falta de 
oportunidades futuras para os jovens é 
uma emergência social muito real em 
algumas regiões e que isto requer 
soluções inovadoras e orientadas, 
passíveis de rápida implementação, a fim 
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de trazer melhorias concretas a curto 
prazo; espera, por este motivo, que o 
orçamento de 2020 continue a demonstrar 
uma grande ambição no tocante à luta 
contra o desemprego dos jovens;

Or. en

Alteração 24
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Leszek Miller, Agnes 
Jongerius

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta, em particular, o papel da 
Iniciativa para o Emprego dos Jovens 
(IEJ) como um instrumento essencial 
para combater o desemprego dos jovens, 
que continua a ser inaceitavelmente 
elevado e com disparidades significativas 
entre os Estados-Membros; congratula-se 
com o compromisso assumido pela 
Presidente da Comissão, Ursula von der 
Leyen, nas suas orientações políticas, no 
sentido de reforçar a Garantia para a 
Juventude, transformando-a num 
instrumento permanente, com um 
orçamento maior e a apresentação 
regular de relatórios; a este respeito, 
constata a proposta da Comissão de 
aumentar as dotações da IEJ em 2020 em 
116 milhões de euros mas considera que 
esse número é insuficiente; portanto, 
solicita um aumento de 600 milhões de 
euros das dotações de pagamento da IEJ;

Or. en

Alteração 25
Alex Agius Saliba
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Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Salienta que, apesar das 
tendências positivas no sentido da 
diminuição das taxas de desemprego dos 
jovens na União Europeia, os jovens 
continuam expostos a um maior risco de 
pobreza e de exclusão social e económica; 
reitera a importância dos fundos de 
programação que promovem medidas 
para combater as desigualdades e o 
desemprego dos jovens e solicita um 
financiamento contínuo, acrescido e 
atempado dos jovens através da Garantia 
para a Juventude, da Iniciativa para o 
Emprego dos Jovens (IEJ) e do Fundo 
Social Europeu (FSE);

Or. en

Alteração 26
Alex Agius Saliba

Projeto de parecer
N.º 3-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-C. Considera, a este respeito, que o 
Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização (FEG) também tem de 
refletir as realidades dos mercados de 
trabalho de pequena dimensão e dos 
pequenos Estados-Membros – em 
particular, no que se refere a 
candidaturas que envolvam PME – e que 
quando os despedimentos têm graves 
repercussões nas taxas de emprego e na 
economia local ou regional, as 
disposições desse fundo devem produzir 
efeitos;

Or. en
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Alteração 27
Cindy Franssen, Benoît Lutgen, Kris Peeters, Pascal Arimont, Anne Sander, Tomáš 
Zdechovský, Jeroen Lenaers

Projeto de parecer
N.º 3-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-D. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a proporcionarem a 
flexibilidade necessária na execução dos 
programas da União para 2020, 
nomeadamente o Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização, a fim de 
cobrir o impacto da saída do Reino Unido 
da União sobre os trabalhadores e as 
entidades estabelecidos nos 
Estados-Membros; congratula-se, a este 
respeito, com a proposta da Comissão de 
alterar o âmbito de aplicação do atual 
programa do FEG, a fim de permitir o 
apoio a trabalhadores deslocados devido a 
perturbações causadas pela saída do 
Reino Unido da UE;

Or. en

Alteração 28
Sandra Pereira, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Toma nota da futura 
racionalização, no âmbito do FSE+, do 
atual FSE, da Iniciativa para o Emprego 
dos Jovens (IEJ), do FEAD, do EaSI e do 
Programa de Saúde da UE, a partir de 
2021; insta a Comissão a apresentar as 
informações financeiras de um modo que 
permita a sua comparação com as 
informações sobre o desempenho; 

4. Rejeita a futura racionalização, no 
âmbito do FSE+, do atual FSE, da 
Iniciativa para o Emprego dos Jovens 
(IEJ), do FEAD, do EaSI e do Programa de 
Saúde da UE, prevista a partir de 2021; 
insta a Comissão a apresentar as 
informações financeiras de um modo que 
permita a sua comparação com as 
informações sobre o desempenho; discorda 
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manifesta preocupação com a diminuição 
substancial (de 5 milhões de euros) 
proposta pelo Conselho para o eixo 
PROGRESS do EaSI; salienta, neste 
contexto, que todas as revisões legislativas 
e orçamentais devem ser fundamentadas e 
basear-se na compreensão das suas 
repercussões e estar em consonância com 
o Programa Legislar Melhor, bem como 
com as recomendações conexas do 
Tribunal de Contas Europeu;

da diminuição substancial (de 5 milhões de 
euros) proposta pelo Conselho para o eixo 
PROGRESS do EaSI e propõe que a sua 
dotação orçamental iguale, pelo menos, a 
proposta da Comissão Europeia; salienta, 
neste contexto, que todas as revisões 
legislativas e orçamentais devem ser 
fundamentadas e basear-se na compreensão 
das suas repercussões;

Or. pt

Alteração 29
Guido Reil

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Toma nota da futura 
racionalização, no âmbito do FSE+, do 
atual FSE, da Iniciativa para o Emprego 
dos Jovens (IEJ), do FEAD, do EaSI e do 
Programa de Saúde da UE, a partir de 
2021; insta a Comissão a apresentar as 
informações financeiras de um modo que 
permita a sua comparação com as 
informações sobre o desempenho; 
manifesta preocupação com a diminuição 
substancial (de 5 milhões de euros) 
proposta pelo Conselho para o eixo 
PROGRESS do EaSI; salienta, neste 
contexto, que todas as revisões legislativas 
e orçamentais devem ser fundamentadas e 
basear-se na compreensão das suas 
repercussões e estar em consonância com o 
Programa Legislar Melhor, bem como com 
as recomendações conexas do Tribunal de 
Contas Europeu;

4. Constata que a Comissão continua 
a prosseguir esta política, apesar de tudo; 
insta a Comissão a apresentar as 
informações financeiras de um modo que 
permita a sua comparação com as 
informações sobre o desempenho; constata 
a diminuição substancial (de 5 milhões de 
euros) proposta pelo Conselho para o eixo 
PROGRESS do EaSI; salienta, neste 
contexto, que todas as revisões legislativas 
e orçamentais devem ser fundamentadas e 
basear-se na compreensão das suas 
repercussões e estar em consonância com o 
Programa Legislar Melhor, bem como com 
as recomendações conexas do Tribunal de 
Contas Europeu;

Or. de
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Alteração 30
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Toma nota da futura racionalização, 
no âmbito do FSE+, do atual FSE, da 
Iniciativa para o Emprego dos Jovens 
(IEJ), do FEAD, do EaSI e do Programa de 
Saúde da UE, a partir de 2021; insta a 
Comissão a apresentar as informações 
financeiras de um modo que permita a sua 
comparação com as informações sobre o 
desempenho; manifesta preocupação com a 
diminuição substancial (de 5 milhões de 
euros) proposta pelo Conselho para o eixo 
PROGRESS do EaSI; salienta, neste 
contexto, que todas as revisões legislativas 
e orçamentais devem ser fundamentadas e 
basear-se na compreensão das suas 
repercussões e estar em consonância com o 
Programa Legislar Melhor, bem como com 
as recomendações conexas do Tribunal de 
Contas Europeu;

4. Toma nota da futura racionalização, 
no âmbito do FSE+, do atual FSE, da 
Iniciativa para o Emprego dos Jovens 
(IEJ), do FEAD, do EaSI e do Programa de 
Saúde da UE, a partir de 2021; insta a 
Comissão a apresentar as informações 
financeiras de um modo que permita a sua 
comparação com as informações sobre o 
desempenho; manifesta preocupação com a 
diminuição substancial (de 5 milhões de 
euros) proposta pelo Conselho para o eixo 
PROGRESS do EaSI; salienta, neste 
contexto, que todas as revisões legislativas 
e orçamentais devem ser fundamentadas e 
basear-se na compreensão das suas 
repercussões, estar em consonância com o 
Programa Legislar Melhor, exigir uma 
avaliação de resultados quantificável e 
comparável em vez de simples medições 
da produção e basear-se em todas as 
recomendações conexas do Tribunal de 
Contas Europeu;

Or. en

Alteração 31
Cindy Franssen, Benoît Lutgen, Kris Peeters, Pascal Arimont, Anne Sander, Tomáš 
Zdechovský

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Toma nota da futura racionalização, 
no âmbito do FSE+, do atual FSE, da 
Iniciativa para o Emprego dos Jovens 
(IEJ), do FEAD, do EaSI e do Programa de 
Saúde da UE, a partir de 2021; insta a 

4. Toma nota da futura racionalização, 
no âmbito do FSE+, do atual FSE, da 
Iniciativa para o Emprego dos Jovens 
(IEJ), do FEAD, do EaSI e do Programa de 
Saúde da UE, a partir de 2021; reitera a 
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Comissão a apresentar as informações 
financeiras de um modo que permita a sua 
comparação com as informações sobre o 
desempenho; manifesta preocupação com a 
diminuição substancial (de 5 milhões de 
euros) proposta pelo Conselho para o eixo 
PROGRESS do EaSI; salienta, neste 
contexto, que todas as revisões legislativas 
e orçamentais devem ser fundamentadas e 
basear-se na compreensão das suas 
repercussões e estar em consonância com o 
Programa Legislar Melhor, bem como com 
as recomendações conexas do Tribunal de 
Contas Europeu;

sua posição no sentido de aumentar o 
FSE+ para 120 457 000 000 de euros, a 
preços correntes, no âmbito do QFP 2021-
2027; insta a Comissão a apresentar as 
informações financeiras de um modo que 
permita a sua comparação com as 
informações sobre o desempenho; 
manifesta preocupação com a diminuição 
substancial (de 5 milhões de euros) 
proposta pelo Conselho para o eixo 
PROGRESS do EaSI; salienta, neste 
contexto, que todas as revisões legislativas 
e orçamentais devem ser fundamentadas e 
basear-se na compreensão das suas 
repercussões e estar em consonância com o 
Programa Legislar Melhor, bem como com 
as recomendações conexas do Tribunal de 
Contas Europeu;

Or. en

Alteração 32
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Toma nota da futura 
racionalização, no âmbito do FSE+, do 
atual FSE, da Iniciativa para o Emprego 
dos Jovens (IEJ), do FEAD, do EaSI e do 
Programa de Saúde da UE, a partir de 
2021; insta a Comissão a apresentar as 
informações financeiras de um modo que 
permita a sua comparação com as 
informações sobre o desempenho; 
manifesta preocupação com a diminuição 
substancial (de 5 milhões de euros) 
proposta pelo Conselho para o eixo 
PROGRESS do EaSI; salienta, neste 
contexto, que todas as revisões legislativas 
e orçamentais devem ser fundamentadas e 
basear-se na compreensão das suas 
repercussões e estar em consonância com o 

4. Toma nota da futura integração, no 
âmbito do FSE+, do atual FSE, da 
Iniciativa para o Emprego dos Jovens 
(IEJ), do FEAD, do EaSI e do Programa de 
Saúde da UE, a partir de 2021; insta a 
Comissão a apresentar as informações 
financeiras e as dotações orçamentais de 
um modo que permita a comparação dos 
números e das concentrações temáticas do 
FSE+ com as dotações atuais dos 
programas acima mencionados e com as 
informações sobre o desempenho; 
manifesta preocupação com a diminuição 
substancial (de 5 milhões de euros) 
proposta pelo Conselho para o eixo 
PROGRESS do EaSI; salienta, neste 
contexto, que todas as revisões legislativas 
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Programa Legislar Melhor, bem como com 
as recomendações conexas do Tribunal de 
Contas Europeu;

e orçamentais devem ser fundamentadas e 
basear-se na compreensão das suas 
repercussões e estar em consonância com o 
Programa Legislar Melhor, bem como com 
as recomendações conexas do Tribunal de 
Contas Europeu;

Or. en

Alteração 33
Katrin Langensiepen

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Toma nota da futura 
racionalização, no âmbito do FSE+, do 
atual FSE, da Iniciativa para o Emprego 
dos Jovens (IEJ), do FEAD, do EaSI e do 
Programa de Saúde da UE, a partir de 
2021; insta a Comissão a apresentar as 
informações financeiras de um modo que 
permita a sua comparação com as 
informações sobre o desempenho; 
manifesta preocupação com a diminuição 
substancial (de 5 milhões de euros) 
proposta pelo Conselho para o eixo 
PROGRESS do EaSI; salienta, neste 
contexto, que todas as revisões legislativas 
e orçamentais devem ser fundamentadas e 
basear-se na compreensão das suas 
repercussões e estar em consonância com o 
Programa Legislar Melhor, bem como com 
as recomendações conexas do Tribunal de 
Contas Europeu;

4. Toma nota da futura fusão, no 
âmbito do FSE+, do atual FSE, da 
Iniciativa para o Emprego dos Jovens 
(IEJ), do FEAD, do EaSI e do Programa de 
Saúde da UE, a partir de 2021; insta a 
Comissão a apresentar as informações 
financeiras de um modo que permita a 
comparação do desempenho entre os 
atuais programas e subcategorias do 
FSE+; rejeita a diminuição substancial (de 
5 milhões de euros) proposta pelo 
Conselho para o eixo PROGRESS do 
EaSI; salienta, neste contexto, que todas as 
revisões legislativas e orçamentais devem 
ser fundamentadas e basear-se na 
compreensão das suas repercussões e estar 
em consonância com o Programa Legislar 
Melhor, bem como com as recomendações 
conexas do Tribunal de Contas Europeu;

Or. en

Alteração 34
Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

4-A. Manifesta preocupação com as 
baixas taxas de execução dos fundos e 
programas da UE; considera que as 
mesmas seriam consideravelmente 
alavancadas caso se reforçasse o apoio às 
estruturas públicas que prestam 
assistência técnica, se aumentassem as 
taxas de cofinanciamento e se excluísse, 
para efeitos dos critérios do défice 
orçamental, o investimento público 
financiado pelos fundos e programas da 
UE;

Or. pt

Alteração 35
Alex Agius Saliba

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Incentiva vivamente todos os 
investimentos na adoção de novas 
tecnologias em todos os setores da 
economia e da produção industrial, dando 
especial atenção a programas específicos 
destinados a acelerar a transição 
atempada da mão de obra e a restringir os 
efeitos secundários potencialmente 
prejudiciais dessa transição – como o 
desemprego estrutural, a crescente 
desigualdade de rendimentos ou as 
disparidades regionais e territoriais;

Or. en

Alteração 36
Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Considera que o princípio do valor 
acrescentado europeu deve representar a 
pedra angular de todas as despesas 
futuras; realça que o financiamento da 
União deve, portanto, refletir um modelo 
de orçamentação pública baseado no 
desempenho, no qual cada rubrica 
orçamental seja acompanhada de 
objetivos e resultados mensuráveis; a este 
respeito, sublinha a importância da 
responsabilização e da transparência dos 
órgãos que recebem financiamento da 
UE;

Or. en

Alteração 37
Samira Rafaela, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Reconhece os esforços para tornar 
mais transparentes e acessíveis os 
procedimentos de reclamação dos fundos 
no orçamento de 2020; salienta, a este 
respeito, que há que envidar mais 
esforços, em particular, para melhorar o 
acesso aos fundos dos países e territórios 
ultramarinos, que muitas vezes são 
ignorados e que possuem recursos e 
conhecimentos administrativos limitados 
devido ao seu estatuto e dimensão 
específicos;

Or. en
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Alteração 38
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes 
Jongerius

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha que, no contexto das 
atuais restrições orçamentais, será 
fundamental aplicar bem o orçamento geral 
para 2020, incluindo futuras políticas e 
medidas em matéria de competências para 
apoiar a transição no mercado de trabalho 
e um melhor ajustamento às alterações 
demográficas, em particular através de uma 
melhor integração dos grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos no mercado de trabalho;

5. Sublinha que, no contexto das 
atuais restrições orçamentais – que devem 
ser ultrapassadas com uma estratégia de 
investimento ambiciosa para relançar a 
economia europeia no rescaldo da crise 
económica – será fundamental aplicar bem 
o orçamento geral para 2020, 
especialmente no que se refere a políticas 
capazes de apoiar o crescimento 
económico sustentável e a criação de 
emprego de qualidade, como as futuras 
políticas em matéria de competências, o 
ensino e a formação profissionais (EFP), 
as políticas e medidas de requalificação e 
de melhoria de competências para apoiar 
os mercados de trabalho e um melhor 
ajustamento às alterações demográficas, 
em particular através de uma melhor 
integração dos grupos vulneráveis e 
desfavorecidos no mercado de trabalho;

Or. en

Alteração 39
Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie 
Brunet

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha que, no contexto das 
atuais restrições orçamentais, será 
fundamental aplicar bem o orçamento geral 
para 2020, incluindo futuras políticas e 
medidas em matéria de competências para 

5. Sublinha que, no contexto das 
atuais restrições orçamentais, será 
fundamental aplicar bem o orçamento geral 
para 2020, incluindo futuras políticas e 
medidas em matéria de competências para 
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apoiar a transição no mercado de trabalho e 
um melhor ajustamento às alterações 
demográficas, em particular através de uma 
melhor integração dos grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos no mercado de trabalho;

apoiar a transição no mercado de trabalho e 
um melhor ajustamento às alterações 
demográficas, em particular através de uma 
melhor integração dos grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos no mercado de trabalho; 
insta, por isso, os Estados-Membros e a 
Comissão a darem prioridade à luta 
contra o desemprego dos jovens e a 
utilizarem plenamente os instrumentos 
financeiros – como a Garantia para a 
Juventude e os programas da UE, como o 
Erasmus+ – para promover o emprego e a 
empregabilidade dos jovens;

Or. fr

Alteração 40
Lukas Mandl

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha que, no contexto das 
atuais restrições orçamentais, será 
fundamental aplicar bem o orçamento geral 
para 2020, incluindo futuras políticas e 
medidas em matéria de competências para 
apoiar a transição no mercado de trabalho e 
um melhor ajustamento às alterações 
demográficas, em particular através de uma 
melhor integração dos grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos no mercado de trabalho;

5. Sublinha que, no contexto das 
atuais restrições orçamentais, será 
fundamental aplicar bem o orçamento geral 
para 2020, incluindo futuras políticas em 
matéria de competências, ensino e 
formação profissionais e medidas para 
apoiar a transição no mercado de trabalho e 
um melhor ajustamento às alterações 
demográficas, em particular através de uma 
melhor integração dos grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos no mercado de trabalho;

Or. en

Alteração 41
José Manuel Fernandes

Projeto de parecer
N.º 5
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Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha que, no contexto das 
atuais restrições orçamentais, será 
fundamental aplicar bem o orçamento geral 
para 2020, incluindo futuras políticas e 
medidas em matéria de competências para 
apoiar a transição no mercado de trabalho e 
um melhor ajustamento às alterações 
demográficas, em particular através de uma 
melhor integração dos grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos no mercado de trabalho;

5. Sublinha que, no contexto das 
atuais restrições orçamentais, será 
fundamental aplicar bem o orçamento geral 
para 2020, incluindo futuras políticas e 
medidas em matéria de competências para 
apoiar a transição no mercado de trabalho e 
um melhor ajustamento às alterações 
demográficas, em particular através de uma 
política comum para a natalidade e de 
uma melhor integração dos grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos no mercado de trabalho;

Or. pt

Alteração 42
Katrin Langensiepen

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha que, no contexto das 
atuais restrições orçamentais, será 
fundamental aplicar bem o orçamento geral 
para 2020, incluindo futuras políticas e 
medidas em matéria de competências para 
apoiar a transição no mercado de trabalho e 
um melhor ajustamento às alterações 
demográficas, em particular através de uma 
melhor integração dos grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos no mercado de trabalho;

5. Sublinha que, no contexto das 
atuais restrições orçamentais, será 
fundamental aplicar bem o orçamento geral 
para 2020, incluindo futuras políticas e 
medidas em matéria de competências para 
apoiar a transição no mercado de trabalho e 
um melhor ajustamento às alterações 
demográficas, em particular através de uma 
melhor integração dos grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos no mercado de trabalho e 
da aplicação de medidas de integração e 
redução da pobreza;

Or. en

Alteração 43
Vilija Blinkevičiūtė
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Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha que, no contexto das 
atuais restrições orçamentais, será 
fundamental aplicar bem o orçamento geral 
para 2020, incluindo futuras políticas e 
medidas em matéria de competências para 
apoiar a transição no mercado de trabalho e 
um melhor ajustamento às alterações 
demográficas, em particular através de uma 
melhor integração dos grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos no mercado de trabalho;

5. Sublinha que, no contexto das 
atuais restrições orçamentais, será 
fundamental aplicar bem o orçamento geral 
para 2020, incluindo futuras políticas e 
medidas em matéria de competências para 
apoiar a transição no mercado de trabalho e 
um melhor ajustamento às alterações 
demográficas, em particular através de uma 
melhor integração dos grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos, dos idosos e das pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho;

Or. lt

Alteração 44
Vilija Blinkevičiūtė

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta a necessidade de adotar 
medidas destinadas a reduzir as 
disparidades salariais e de emprego entre 
homens e mulheres;

Or. lt

Alteração 45
Yana Toom, Anna Júlia Donáth, Marie-Pierre Vedrenne, Abir Al-Sahlani

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Lamenta que mais de um quarto 
das crianças da UE estejam em risco de 
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pobreza ou de exclusão social; salienta a 
importância da Garantia para as 
Crianças, a fim de assegurar uma 
melhoria considerável das condições de 
vida e das oportunidades de milhões de 
crianças na Europa; solicita um projeto-
piloto para corrigir a situação das 
crianças ciganas, ajudando as escolas a 
tornarem-se motores da sua inclusão 
social;

Or. en

Alteração 46
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Leszek Miller, Alex Agius 
Saliba, Agnes Jongerius

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Aguarda a publicação do estudo de 
viabilidade sobre a Garantia para as 
Crianças; insta a Comissão a ter 
plenamente em conta as propostas de 
execução das ações preparatórias da 
Garantia para as Crianças, aprovadas nos 
orçamentos anuais de 2017, 2018 e 2019, 
que vão além do estudo de viabilidade e 
que dispõem dum nível de financiamento 
que permitirá a execução duma fase 
experimental adequada da Garantia para 
as Crianças no próximo período de 
programação de 2021-2027; neste 
contexto, congratula-se com o 
compromisso assumido pela Presidente da 
Comissão, Ursula von der Leyen, nas suas 
orientações políticas, no sentido de criar a 
Garantia Europeia para as Crianças, a 
fim de ajudar a garantir que todas as 
crianças da Europa em risco de pobreza 
ou de exclusão social tenham acesso ao 
conjunto mais básico de direitos, como os 
cuidados de saúde e a educação;
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Or. en

Alteração 47
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Leszek Miller, Agnes 
Jongerius

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Insta a assegurar o financiamento 
adequado das operações da EURES em 
2020 e salienta, em particular, que a 
entrada em vigor da Autoridade Europeia 
do Trabalho (AET) não deve resultar 
numa redução dos recursos e capacidades 
da rede EURES, que desempenha um 
papel central na facilitação da mobilidade 
laboral dos cidadãos da União e oferece 
serviços e parcerias a candidatos a 
emprego e empregadores, serviços 
públicos de emprego (SPE), parceiros 
sociais e autoridades locais; insiste no 
facto de a AET, por ser um novo 
organismo, necessitar de recursos 
acrescidos para garantir o seu bom 
funcionamento; salienta, portanto, a 
necessidade de manter rubricas 
orçamentais claras e separadas para a 
AET e a EURES;

Or. en

Alteração 48
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius

Projeto de parecer
N.º 5-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-D. Recorda que a União se encontra 
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num contexto de quase estagnação e de 
crescimento insuficiente dos salários, e 
que tanto a Comissão como o BCE 
recomendam um aumento geral dos 
salários e uma melhoria da qualidade do 
emprego; salienta, além disso, que as 
rubricas orçamentais relativas ao apoio 
ao diálogo social europeu e às medidas 
para os parceiros sociais são de 
importância primordial quando se trata de 
reforçar a participação dos parceiros 
sociais, nomeadamente no âmbito do 
Semestre Europeu e da aplicação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, pelo que 
insta ao aumento das dotações relativas 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;

Or. en

Alteração 49
Johan Danielsson

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Recorda que num contexto de 
estagnação salarial – atendendo a que 
tanto a Comissão como o BCE 
recomendaram um aumento geral dos 
vencimentos e uma melhoria global da 
qualidade dos empregos – é essencial 
reforçar o diálogo social em toda a 
Europa para equilibrar as relações 
laborais; salienta que a participação e a 
inclusão dos trabalhadores em questões 
empresariais têm um impacto positivo 
significativo na produtividade, na saúde e 
no bem-estar dos trabalhadores, na 
qualidade do emprego e no caráter digno 
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dos vencimentos;

Or. en

Alteração 50
Guido Reil

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Congratula-se com os 
desenvolvimentos políticos no domínio do 
emprego e dos assuntos sociais durante a 
8.ª legislatura mas frisa que, para 
entrarem em funcionamento, as 
iniciativas políticas necessitam de 
financiamento adequado e em tempo útil;

Suprimido

Or. de

Alteração 51
Katrin Langensiepen

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Congratula-se com os 
desenvolvimentos políticos no domínio do 
emprego e dos assuntos sociais durante a 
8.ª legislatura, mas frisa que, para entrarem 
em funcionamento, as iniciativas políticas 
necessitam de financiamento adequado e 
em tempo útil;

7. Congratula-se com os 
desenvolvimentos políticos no domínio do 
emprego e dos assuntos sociais durante a 
8.ª legislatura, mas frisa que, para entrarem 
em funcionamento, as iniciativas políticas 
necessitam de financiamento adequado e 
em tempo útil; recorda a criação da 
Autoridade Europeia do Trabalho, que 
deverá começar a funcionar em 2019; 
salienta a necessidade de prever 
financiamento adicional, a fim de 
garantir que sejam reservados recursos 
financeiros suficientes para a sua 
criação; insiste em que este 
financiamento não seja garantido por 
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meio de uma reafetação das dotações de 
outras agências no domínio do emprego e 
dos assuntos sociais;

Or. en

Alteração 52
Yana Toom, Anna Júlia Donáth, Marie-Pierre Vedrenne, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-
Sahlani

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Congratula-se com os 
desenvolvimentos políticos no domínio do 
emprego e dos assuntos sociais durante a 
8.ª legislatura, mas frisa que, para entrarem 
em funcionamento, as iniciativas políticas 
necessitam de financiamento adequado e 
em tempo útil;

(Não se aplica à versão portuguesa.)  

Or. en

Alteração 53
Guido Reil

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Destaca o importante contributo 
das agências para o tratamento de uma 
vasta gama de questões no domínio do 
emprego, dos assuntos sociais e da 
recolha de dados; salienta que as suas 
funções estão a evoluir e que, logo, devem 
dispor dos recursos necessários para as 
desempenhar; solicita, por conseguinte, 
uma avaliação exaustiva das novas funções 
atribuídas às agências e do seu 
desempenho global, com vista a assegurar 
apenas dotações orçamentais adequadas e 

8. Salienta que a sobreposição de 
poderes e responsabilidades das diversas 
agências no que respeita a questões no 
domínio do emprego, condições de 
trabalho e formação profissional não é 
particularmente eficaz; solicita, por 
conseguinte, uma avaliação exaustiva das 
funções atribuídas às agências e do seu 
desempenho global, com vista a assegurar 
apenas dotações orçamentais adequadas e 
eficazes;
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eficazes;

Or. de

Alteração 54
Katrin Langensiepen

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Destaca o importante contributo das 
agências para o tratamento de uma vasta 
gama de questões no domínio do emprego, 
dos assuntos sociais e da recolha de dados; 
salienta que as suas funções estão a evoluir 
e que, logo, devem dispor dos recursos 
necessários para as desempenhar; solicita, 
por conseguinte, uma avaliação exaustiva 
das novas funções atribuídas às agências 
e do seu desempenho global, com vista a 
assegurar apenas dotações orçamentais 
adequadas e eficazes;

8. Destaca o importante contributo das 
agências para o tratamento de uma vasta 
gama de questões no domínio do emprego, 
dos assuntos sociais e da recolha de dados; 
salienta que as suas funções estão a evoluir 
e em expansão constante e que, portanto, 
devem dispor dos recursos necessários para 
desempenhar as suas funções e assegurar 
que obtenham os melhores resultados 
possíveis em prol dos objetivos legislativos 
e políticos da UE;

Or. en

Alteração 55
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. 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, podendo 
servir para recolher dados e factos, 
visando a melhoria das futuras políticas 
de emprego da União;

9. 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; incentiva a uma plena 
utilização das margens disponíveis em 
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cada categoria;

Or. en

Alteração 56
Tomáš Zdechovský

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. 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, podendo 
servir para recolher dados e factos, visando 
a melhoria das futuras políticas de emprego 
da União;

9. Reitera que os projetos-piloto (PP) 
e as ações preparatórias (AP), se forem 
preparados cuidadosamente, constituem 
instrumentos de grande valor para lançar 
novas atividades e políticas nos domínios 
do emprego e da inclusão social, podendo 
servir para recolher dados e factos, visando 
a melhoria das futuras políticas de emprego 
da União;

Or. cs

Alteração 57
Yana Toom, Anna Júlia Donáth, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Atidzhe Alieva-
Veli, Abir Al-Sahlani

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. 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, podendo 
servir para recolher dados e factos, visando 
a melhoria das futuras políticas de emprego 
da União;

9. 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 – em particular, o emprego 
dos jovens – e da inclusão social, podendo 
servir para recolher dados e factos, visando 
a melhoria das futuras políticas de emprego 
da União;

Or. en
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Alteração 58
Tomáš Zdechovský

Projeto de parecer
N.º 9-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-A. Insta a Comissão, ao avaliar os 
projetos-piloto e as ações preparatórias, a 
destacar a sua originalidade e a 
possibilidade da sua posterior adaptação; 

Or. cs

Alteração 59
Tomáš Zdechovský

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Recorda que é fundamental que o 
Parlamento seja regularmente informado 
sobre as várias fases de execução dos 
projetos-piloto e das ações preparatórias da 
Comissão, incluindo a avaliação adequada 
dos resultados e do seu valor acrescentado 
para os cidadãos europeus.

10. Recorda que é fundamental que o 
Parlamento seja regularmente informado 
sobre as várias fases de execução dos 
projetos-piloto e das ações preparatórias da 
Comissão, incluindo a avaliação adequada 
dos resultados e do seu valor acrescentado 
para os cidadãos europeus; salienta a 
importância duma abordagem 
transparente por parte da Comissão 
aquando da avaliação de projetos-piloto e 
ações preparatórias;

Or. en

Alteração 60
Lukas Mandl

Projeto de parecer
N.º 10-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

10-A. Reitera a importância do ensino e 
formação profissionais na era da 
digitalização e congratula-se com o 
aumento do financiamento destinado ao 
Centro Europeu para o Desenvolvimento 
da Formação Profissional; insta a 
Comissão a explorar novas oportunidades 
de apoio aos programas de ensino e 
formação profissionais, especialmente nos 
domínios do desenvolvimento de software 
e das tecnologias da informação;

Or. en


