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SUGESTÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Salienta que o combate à pobreza e à exclusão social é um objectivo-chave da Europa 
2020 e que, consequentemente, se encontra no cerne das prioridades do PE para o 
Orçamento da União;

2. Toma nota de que, no projecto de orçamento de 2012, a Comissão Europeia calculou o 
aumento para a iniciativa emblemática "Plataforma Europeia contra a Pobreza" em 3,3% 
em relação ao ano transacto; solicita à Comissão que forneça mais informações sobre a 
contribuição do Fundo Social Europeu (FSE) para esta iniciativa emblemática e sobre 
medidas específicas que visem prioridades como o combate à pobreza entre as crianças, as 
mulheres, os idosos e os trabalhadores migrantes e ainda a prevenção do abandono escolar 
precoce; lamenta, neste contexto, a ausência de clareza e a sobreposição dos diferentes 
instrumentos e rubricas orçamentais que permitirão atingir os objectivos-chave da Europa 
2020 através do orçamento da UE;

3. Insta a Comissão a garantir a existência de fundos suficientes no orçamento da UE para 
cumprir os ambiciosos objectivos das principais iniciativas identificadas na comunicação 
da Comissão sobre a Plataforma Europeia contra a Pobreza e a Exclusão Social, assim 
como na estratégia Europa 2020;

4. Está profundamente preocupado com o anúncio pela Comissão Europeia de cortes 
drásticos nas dotações orçamentais para o Programa de Distribuição Alimentar às Pessoas 
mais Necessitadas da Comunidade (MDP); insta, portanto, a Comissão e o Conselho a 
encontrarem uma forma de prosseguir o regime de distribuição de géneros alimentícios às 
pessoas mais necessitadas nos restantes anos do período de financiamento (2012 e 2013) e 
no novo período de financiamento 2014-2020, com uma base jurídica que não possa ser 
impugnada pelo Tribunal de Justiça (TJUE), mantendo os 500 milhões de euros como 
limite financeiro anual, de modo a garantir que as pessoas dependentes da ajuda alimentar 
não irão sofrer de pobreza alimentar;

5. Salienta o papel crucial desempenhado pela política de coesão e pelos fundos estruturais 
na promoção do emprego e da inclusão social e no combate à pobreza nas zonas urbanas, 
onde vive a maioria das pessoas desfavorecidas, bem como nas zonas rurais; realça o 
importante contributo do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) para a 
prevenção da pobreza entre os trabalhadores atingidos pela crise e do Instrumento 
Europeu de Microfinanciamento «Progress» no apoio ao empreendedorismo; solicita que 
a função específica de cada fundo seja preservada no âmbito do próximo quadro 
financeiro plurianual (QFP);

6. Apela a uma melhor coordenação dos instrumentos europeus de combate à pobreza, apoio 
à inclusão social e ao emprego, assim como a uma melhor coordenação desses 
instrumentos entre si e com os recursos nacionais; defende também a simplificação das 
regras dos fundos estruturais de modo a apoiar o combate à pobreza e à exclusão social, 
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garantindo, ao mesmo tempo, uma abordagem baseada em resultados, e solicita a adopção 
de critérios de eficácia transparentes e mensuráveis;

7. Convida os Estados-Membros, após consulta à sociedade civil organizada e às partes 
interessadas, a estabelecerem objectivos nacionais no sentido da definição da sua 
contribuição para este objectivo Europa 2020, a prestarem informação sobre a forma como 
as iniciativas propostas complementam as iniciativas já existentes a nível europeu, 
nacional e local, e a informarem a Comissão anualmente, no âmbito do processo do 
Semestre Europeu, sobre o nível exacto dos recursos que atribuirão à luta contra a pobreza 
e a exclusão social.
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