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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 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;

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;

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;

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;

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;

6. Realça a importância da responsabilização orçamental e da definição de prioridades tendo 
em vista a criação de valor acrescentado para os cidadãos da União, incluindo uma maior 
ênfase na elaboração de políticas fundamentadas e uma atenção especial às disparidades 
sociais, regionais e territoriais;
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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;

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;

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;

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.


