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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. Recorda que o crescimento é fundamental para criar mais empregos e aumentar a 

prosperidade e que é necessário direcionar os fundos estruturais de forma mais eficaz para 

a promoção do crescimento;  

2.  Toma nota do aumento anual total proposto pela Comissão nas dotações da categoria 1 — 

Crescimento inteligente e inclusivo (+2,5 % em dotações de autorização e +18,3 % em 

dotações de pagamento); regista ainda os aumentos proporcionalmente mais elevados na 

categoria 1b — Coesão económica, social e territorial (+2,4 % em dotações de autorização 

e +25,7 % em dotações de pagamento); 

3. Salienta que o orçamento de 2018 deve desempenhar um papel fundamental no reforço do 

contributo da União para o crescimento e o emprego na União; 

4. Recorda que a taxa de desemprego dos jovens continua a ser muito elevada na União e 

que a situação dos jovens desempregados, em especial dos jovens NEET (que não 

trabalham, não estudam, nem seguem qualquer formação), é particularmente preocupante; 

sublinha que, para resolver este problema, é da maior importância garantir o 

financiamento adequado e em tempo útil dos programas ao abrigo da Garantia para a 

Juventude através da Iniciativa para o Emprego dos Jovens ((IEJ) e do Fundo Social 

Europeu; 

5.  Recorda a importância de assegurar um financiamento de, pelo menos, 700 milhões de 

euros à IEJ para o período de 2018-2020, tal como decidido no âmbito da revisão 

intercalar do QFP, a repartir entre 2018, 2019 e 2020 em três parcelas iguais de 

233,33 milhões de euros, tal como refletido no projeto de orçamento para 2018; solicita 

igualmente a atribuição de dotações de pagamento suficientes para assegurar a correta 

execução da IEJ;  

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

programas no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual para 2014-2020 que visam 

combater o desemprego, a pobreza e a exclusão social, como a 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); congratula-se com os aumentos propostos para o FEG (+2 % em dotações de 

autorização) e para o FEAD (+1,9 % em dotações de autorização); 

7. Regozija-se com o financiamento de 72,8 milhões de euros proposto pela Comissão para o 

Corpo Europeu de Solidariedade (as dotações devem ser inscritas na reserva até à adoção 

do ato de base pelo legislador), com um financiamento de 2,5 milhões de euros em 2018 

através do eixo «Progress» do EaSI;  


