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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:

A. Considerando que um inquérito da Eurofound revelou que as medidas financeiras 
aplicadas pelos governos e pelos parceiros sociais durante a crise da COVID-19 
reduziram as dificuldades financeiras; que o inquérito revelou igualmente níveis muito 
superiores de confiança tanto nos governos nacionais como na UE entre os inquiridos 
que receberam apoio; que o inquérito revela que, devido às consequências económicas 
da crise da COVID-19, há mais agregados familiares a enfrentar dificuldades 
económicas do que antes da crise; que quase metade dos inquiridos (47 %) indica que a 
sua família tem dificuldades em fazer face às despesas; 

B. Considerando que um inquérito da Eurofound revelou que 13 % dos inquiridos que 
eram trabalhadores por conta própria sem pessoal a seu cargo e 8 % dos inquiridos que 
trabalhavam por conta de outrem ficaram desempregados desde o início da crise da 
COVID-19; que os inquiridos na faixa etária mais jovem (18-34 anos) e com o ensino 
primário ou secundário eram os que tinham maiores probabilidades de perder o 
emprego durante a pandemia;

C. Considerando que um estudo da Eurofound assinala que a crise da COVID-19 ameaça 
gravemente reverter décadas de avanços obtidos em matéria de igualdade de género na 
participação no mercado de trabalho, especialmente se forem ainda mais prejudicadas as 
atividades de setores em que as mulheres estão sobrerrepresentadas; que a adoção de 
medidas constitui um imperativo social e económico; que o estudo da Eurofound 
salienta a importância de dar execução a respostas políticas que permitam apoiar a 
igualdade de género e a integração das mulheres na população ativa;

D. Considerando que se espera que a crise da COVID-19 provoque uma crise económica e 
social que afetará profundamente os mercados de trabalho; que um estudo anterior da 
Eurofound mostrou que é possível combater situações deste tipo com medidas públicas 
e assentes na concertação social para manter e criar postos de trabalho ou apoiar o 
rendimento das pessoas desempregadas e que não fazem parte da população ativa, 
reconhecendo, neste contexto, a importância das medidas cofinanciadas pelos fundos 
europeus, como o FSE e o FEG;

1. Salienta que, em conformidade com o artigo 151.º do TFUE, a União e os Estados-
Membros, tendo presentes os direitos sociais fundamentais, como os enunciados na 
Carta Social Europeia, assinada em Turim, em 18 de outubro de 1961, e na Carta 
Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores, de 1989, devem ter 
por objetivo a promoção do emprego, a melhoria das condições de vida e de trabalho, 
uma proteção social adequada, o desenvolvimento de um nível de emprego elevado e 
duradouro e a luta contra as exclusões;

2. Constata que o projeto de orçamento proposto para 2021 se baseia na proposta da 
Comissão, de 27 de maio de 2020, relativa ao quadro financeiro plurianual (QFP) para 
2021-2027; acolhe com agrado o necessário plano de recuperação adotado pelo 
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Conselho Europeu, mas lamenta que a proposta do Conselho Europeu, de 21 de julho de 
2020, relativa ao QFP seja 25 700 milhões de EUR inferior à proposta revista da 
Comissão; salienta que as atuais circunstâncias excecionais não podem ser combatidas 
por meio de um orçamento que mantenha o statu quo e destaca a necessidade de uma 
resposta mais ambiciosa, em consonância com a posição do Parlamento;

3. Exorta a União a intensificar os seus esforços tendentes a reforçar a coesão social e a 
aumentar a convergência na Europa; recorda que, antes da pandemia de COVID-19, 
mais de 100 milhões de europeus se confrontavam quotidianamente com a pobreza e a 
privação material e que é provável que a situação se deteriore ainda mais devido à crise, 
especialmente entre os grupos sociais vulneráveis; reconhece o papel crucial dos fundos 
e programas europeus no domínio social, em especial o Fundo Social Europeu (FSE), a 
Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ), o Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização (FEG), o Programa para o Emprego e a Inovação Social (PEIS) e o Fundo 
de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas (FAEPMC) no atual QFP 2014-2020, 
bem como o papel ainda mais importante que os futuros FSE+ e FEG desempenharão 
nos próximos sete anos; insiste, por conseguinte, num aumento suficiente do orçamento 
do FSE+ e, em particular, do FAEPMC para a eliminação da pobreza na Europa;

4. Recorda que a pandemia de COVID-19 custou a vida a milhares de pessoas na Europa e 
provocou uma crise sem precedentes, com consequências desastrosas para os cidadãos, 
as famílias, os trabalhadores, em especial os trabalhadores fronteiriços, bem como para 
as ONG, as organizações da sociedade civil e as empresas, em especial as PME e as 
microempresas, o que exige, por conseguinte, uma resposta eficaz e sem precedentes do 
Conselho e da Comissão; salienta que 2021 será um ano crucial para o orçamento da 
União, dado ser o primeiro ano do QFP 2021-2027 e o primeiro ano da recuperação 
pós-COVID-19; salienta, em particular, que só um orçamento social e sustentável, que 
não deixe para trás nenhum grupo ou setor, terá impacto na recuperação após a crise da 
COVID-19;

5. Salienta que o orçamento da União para 2021 deve centrar-se, principalmente, na 
atenuação dos efeitos da crise de COVID-19 em termos sociais e de emprego para os 
trabalhadores e as empresas e no apoio à recuperação dos Estados-Membros e basear-se 
no Pacto Ecológico Europeu e na transformação digital; congratula-se, neste contexto, 
com o facto de o orçamento de 2021 ser complementado com 211 mil milhões de EUR 
em subvenções e aproximadamente 133 mil milhões de EUR em empréstimos a título 
do instrumento «Next Generation EU»;

6. Sublinha que a União e todos os Estados-Membros devem demonstrar total 
solidariedade para com os mais necessitados e velar por que nenhum país ou território 
tenha de combater sozinho a pandemia de COVID-19, incluindo os países e territórios 
ultramarinos e as regiões ultraperiféricas, mediante um fundo de apoio específico; 
recorda, em particular, a resolução do Parlamento, de 17 de abril de 2020, sobre a ação 
coordenada da UE para combater a pandemia de COVID-19 e as suas consequências1;

7. Salienta que os esforços de recuperação devem impulsionar um crescimento sustentável 
compatível com o Pacto Ecológico Europeu, a resiliência das nossas sociedades e o 

1 Textos aprovados, P9_TA(2020)0054.
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emprego de qualidade, e devem ser completados com uma forte dimensão social para 
combater as desigualdades sociais e económicas e dar respostas às necessidades das 
pessoas mais afetadas pela crise, em particular na União e nos seus países e territórios 
ultramarinos, bem como dos grupos vulneráveis e desfavorecidos, como as pessoas em 
situação de pobreza, os desempregados, os idosos e os jovens, as pessoas com 
deficiência, as famílias monoparentais, os trabalhadores móveis e os migrantes, cuja 
inclusão social e integração e permanência no mercado de trabalho devem ser apoiadas 
e incentivadas;

8. Constata que os setores mais duramente afetados pela crise da COVID-19 são, na sua 
maioria, setores essenciais e em que as mulheres prevalecem, alguns dos quais já com 
condições de trabalho precárias, e considera é necessário envidar esforços particulares e 
atribuir recursos excecionais durante o período de recuperação para melhorar as 
condições de emprego e o reconhecimento destes setores;

9. Congratula-se com a proposta da Comissão de afetar 1,5 mil milhões de EUR em 2021 
ao Fundo para uma Transição Justa (FTJ), e salienta que o FTJ tem um papel 
fundamental a desempenhar no apoio às necessidades dos cidadãos, ao bem-estar social, 
à criação de empregos dignos e sustentáveis e à requalificação dos trabalhadores para 
que possam ter empregos dos nossos dias, oferecendo uma formação adequada ao longo 
da vida e promovendo a igualdade de oportunidades de emprego para todos e a criação 
de infraestruturas sociais, para que ninguém fique para trás;

10. Acolhe com agrado a futura fusão do FSE, da IEJ, do FAEPMC e do PEIS atuais no 
âmbito do Fundo Social Europeu Mais (FSE+), o que deverá permitir o reforço das 
sinergias e a redução dos encargos administrativos; lamenta, no entanto, que o montante 
total atribuído ao FSE+ seja ainda inferior ao nível do QFP 2014-2020; recorda que o 
FSE+ será o principal instrumento financeiro para o reforço da dimensão social da 
Europa, pondo em prática os princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, e para a 
recuperação pós-COVID-19; rejeita qualquer redução do orçamento do FSE+, dado que 
a insuficiência de recursos financeiros não apenas pode pôr em perigo a sua execução 
eficaz e a realização dos seus objetivos, mas também impedir uma recuperação efetiva; 
manifesta-se preocupado, neste contexto, com as dotações propostas pela Comissão 
para o FSE+ no projeto de orçamento para 2021 (12 655,1 milhões de EUR em dotações 
de autorização e 15 374,8 milhões de EUR em dotações de pagamento), e solicita um 
aumento considerável das mesmas, em particular para combater o desemprego de longa 
duração e o desemprego dos jovens e idosos, a pobreza infantil, o risco de pobreza e 
exclusão social e a discriminação e para assegurar um diálogo social reforçado que 
permita fazer face às alterações demográficas estruturais a longo prazo e garantir o 
acesso de todos, em especial das população envelhecidas, a serviços vitais e 
fundamentais, como cuidados de saúde, proteção social, mobilidade, alimentação 
adequada e habitação digna;

11. Acolhe com agrado, neste contexto, a proposta da Comissão relativa a um novo 
instrumento REACT-EU concebido para aumentar o montante do financiamento 
dedicado à política de coesão, para além das dotações atuais para o período de 2014-
2020 e das dotações propostas para o período de 2021-2027; manifesta, porém, a sua 
preocupação com a sua natureza temporária de curto prazo e com o facto de o FSE+, 
por si só, não dispor de recursos financeiros suficientes para o resto do período de 
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duração do QFP; insta a Comissão a apresentar ao Parlamento e ao Conselho, até 31 de 
março de 2025, um relatório de avaliação sobre o instrumento REACT-EU, que se 
debruce sobre as autorizações orçamentais para os anos de 2020, 2021 e 2022 e 
contenha informações sobre a consecução dos objetivos do REACT-EU, a eficiência na 
utilização dos seus recursos, os tipos de ações financiadas, os beneficiários e 
beneficiários finais das dotações financeiras e o seu valor acrescentado europeu no 
apoio à recuperação económica;

12. Acolhe com agrado uma série de novas propostas da Comissão para combater os 
impactos sociais da crise atual ou de crises futuras; toma nota, neste contexto, da 
introdução de medidas temporárias no âmbito do FSE+ em resposta às circunstâncias 
excecionais; chama a atenção para o possível risco de um enfraquecimento das 
obrigações de concentração temática, que ameaçaria investimentos e objetivos 
fundamentais do FSE+, assim como a boa utilização e a eficácia dos investimentos 
efetuados pelo FSE+, uma vez que, em caso de circunstâncias excecionais, a Comissão 
pode adotar atos de execução para alargar o âmbito de aplicação do próprio FSE+ e 
reduzir as obrigações de concentração temática;

13. Toma também nota, neste contexto, da proposta da Comissão de financiar regimes de 
redução do tempo de trabalho no âmbito destas medidas temporárias; recorda, porém, 
que os regimes de redução do tempo de trabalho já serão financiados de forma muito 
mais significativa pelo instrumento temporário SURE, recentemente adotado, e que a 
Comissão se comprometeu a apresentar, dentro em breve, um instrumento permanente 
sob a forma de sistema europeu de resseguro de desemprego; salienta, neste contexto, 
que o FSE+ dispõe atualmente de parcos recursos para as suas concentrações temáticas 
iniciais, que, nesse caso, poderiam ser ainda mais reduzidos; recorda, além disso, que os 
regimes de redução do tempo de trabalho exigem um nível muito mais importante de 
fundos; insta, a este respeito, a Comissão a introduzir o sistema europeu de resseguro de 
desemprego sem mais delongas;

14. Salienta a importância do princípio da parceria, a fim de assegurar a participação dos 
parceiros sociais em todas as fases do planeamento, execução e acompanhamento dos 
projetos financiados pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI); 
considera que é necessário integrar o princípio da parceria também nos FEEI, assim 
como noutros fundos pertinentes da União, nomeadamente o Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência e a Iniciativa REACT-EU, para o período de 2021-2027;

15. Salienta que a futura racionalização deve basear-se em dados concretos e numa 
avaliação de impacto e deve ser coerente com o Programa Legislar Melhor, bem como 
com as recomendações do Tribunal de Contas Europeu sobre a questão; entende que a 
racionalização deve igualmente ajudar a combater os impactos sociais que a crise da 
COVID-19 pôs em evidência; sublinha, neste contexto, que as ações levadas a cabo no 
domínio do emprego e dos assuntos sociais devem resultar sempre em medidas 
estratégicas com objetivos e metas claramente definidos e que a eficiência e a eficácia 
da despesa são tão importantes como os limites máximos do orçamento na sua 
totalidade;

16. Congratula-se, à luz do esperado aumento da procura após a crise da COVID-19, com a 
proposta da Comissão de aumentar o financiamento anual disponível do FEG para 
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386 milhões de EUR a partir de 2021, e manifesta preocupação por a proposta do 
Conselho de limitar este financiamento a 197 milhões de EUR em 2021 comprometer o 
importante papel do FEG na prestação de assistência aos trabalhadores que perderam o 
emprego devido a reestruturações;

17. Sublinha o compromisso da Comissão de mobilizar o FEG em resposta às 
consequências sociais e económicas da crise da COVID-19, e assinala que o 
alargamento do domínio de ação do FEG à transição digital e ecológica exigirá, para 
2021, um nível adequado de recursos financeiros, num montante superior ao limite 
fixado pelo Conselho;

18. Recorda que o FEG não exonera as empresas em causa das suas responsabilidades, em 
virtude da legislação nacional ou de acordos coletivos, em especial as responsabilidades 
em matéria de medidas obrigatórias para os trabalhadores despedidos; solicita uma 
avaliação exaustiva das medidas a financiar pelo FEG para que os fundos sejam 
utilizados de forma eficaz;

19. Sublinha que, no contexto das atuais restrições orçamentais e da recuperação pós-
COVID-19, será fundamental fazer o melhor uso do orçamento geral para 2021, 
nomeadamente através de futuras políticas e medidas a favor do desenvolvimento de 
competências para apoiar a transição no mercado de trabalho e uma melhor adaptação 
às alterações demográficas e às transições ecológica e digital, e para promover a 
integração dos grupos vulneráveis e desfavorecidos no mercado de trabalho; reitera que 
a utilização de soluções digitais baseadas na inteligência artificial centrada no ser 
humano constitui uma oportunidade para criar empregos e integrar esses grupos no 
mercado de trabalho, respeitando plenamente os seus direitos fundamentais e condições 
de trabalho, incluindo em termos de saúde e segurança no trabalho, bem como as 
consequências sociais;

20. Solicita que os programas da UE se centrem em projetos que promovam e reforcem a 
proteção dos empregos existentes e a criação de empregos de qualidade com direitos e 
condições de trabalho e de remuneração estáveis e regulamentadas e que combatam de 
modo eficaz e determinado a pobreza e a exclusão social;

21. Sublinha ainda a importância de combater a pobreza, incluindo a pobreza infantil, e de 
fazer face às desigualdades sociais e à questão do desemprego dos jovens e do acesso 
dos jovens ao mercado de trabalho;

22. Faz sua a previsão da Comissão segundo a qual, no contexto da recuperação da 
pandemia de COVID-19, o combate à pobreza infantil será ainda mais importante nos 
próximos anos; salienta, a este respeito, a posição tanto do Parlamento como da 
Comissão segundo a qual os Estados-Membros deverão igualmente afetar pelo menos 
5 % dos recursos do FSE+ em gestão partilhada ao apoio a atividades abrangidas pela 
Garantia Europeia para a Infância; insiste, por conseguinte, e em consonância com a 
posição do Parlamento sobre o FSE+, na necessidade de criar uma rubrica orçamental 
independente no âmbito do FSE+ para a Garantia Europeia para a Infância, a que deve 
ser atribuída uma dotação de 3 mil milhões de EUR para o ano de 2021;

23. Insta os Estados-Membros e a Comissão fazerem da luta contra o desemprego dos 
jovens uma prioridade, em especial no quadro da recuperação europeia, a utilizarem 
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plenamente os instrumentos financeiros, como a Garantia para a Juventude, e os 
programas europeus, como o Erasmus+, e a tomarem medidas específicas para combater 
o desemprego dos jovens e promover a sua empregabilidade;

24. Destaca que a crise da COVID-19 já deixou muitas pessoas sem emprego, em especial 
jovens, que se encontram muitas vezes em condições de trabalho precárias; acolhe com 
agrado, neste contexto, os planos da Comissão tendentes a reforçar a Garantia para a 
Juventude e destaca que é necessário que os Estados-Membros continuem a investir 
recursos suficientes do FSE+ em medidas para apoiar o emprego dos jovens e, por 
conseguinte, que atribuam, pelo menos, 15 % dos seus recursos a título do FSE+ em 
gestão partilhada a ações específicas e reformas estruturais para apoiar empregos de 
qualidade para os jovens;

25. Expressa a firme convicção de que a orçamentação sensível ao género deve ser 
integrada no orçamento geral de 2021 a fim de harmonizar melhor as políticas e as 
atividades que promovem a participação equitativa das mulheres no mercado de 
trabalho e para que existam sistemas globais para monitorizar e medir as dotações 
orçamentais ligadas às questões de género;

26. Realça a importância da responsabilização orçamental e da definição de prioridades 
para garantir aos cidadãos da UE a boa aplicação dos fundos públicos, nomeadamente 
colocando maior ênfase na elaboração de políticas assentes em dados concretos e 
concedendo especial atenção às disparidades sociais, regionais e territoriais, bem como 
às desigualdades de rendimentos;

27. Destaca o importante contributo das agências para o tratamento de uma vasta gama de 
questões nos domínios do emprego e dos assuntos sociais, tais como as condições de 
vida e de trabalho, a mobilidade, a saúde e segurança, as competências, etc., e para a 
recolha de dados, em especial por meio de inquéritos; salienta que as funções das 
agências estão em constante evolução e que, por essa razão, devem dispor dos recursos 
necessários para as desempenhar; solicita, por conseguinte, uma avaliação exaustiva das 
funções – novas e já existentes – atribuídas às agências e do seu desempenho global, 
com o objetivo de assegurar dotações orçamentais adequadas e eficazes, para que 
disponham do financiamento necessário para poderem recolher os dados qualitativos de 
que necessitam para cumprirem melhor as suas obrigações; insiste, em particular, na 
necessidade de dotar a nova Autoridade Europeia do Trabalho (AET) de recursos 
humanos e financeiros suficientes;

28. Salienta, neste contexto, que os recursos atualmente previstos para a AET em 2021 são 
inferiores aos indicados na ficha financeira atualizada da agência, que previa um 
montante de 29 milhões de EUR para 2021 em vez de 24 milhões de EUR; considera, à 
luz dos desafios que se colocam para garantir uma mobilidade laboral justa que a crise 
da COVID-19 pôs em relevo, em especial no caso dos trabalhadores destacados e 
sazonais, que o orçamento da AET deve ser aumentado, pelo menos, para o montante 
inicialmente previsto;

29. Solicita a criação de um fórum transnacional para os decisores políticos nacionais 
procederem a um intercâmbio de práticas e experiências relacionadas com o apoio às 
entidades patronais e aos trabalhadores afetados por crises económicas e do mercado de 
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trabalho, que poderia aproveitar as informações sobre esse tipo de intervenções reunidas 
pelo Observatório Europeu da Reestruturação da Eurofound (instrumentos de apoio e 
bases de dados jurídicas) e os conhecimentos especializados acumulados em exercícios 
anteriores semelhantes (como os seminários sobre política industrial regional da 
Eurofound realizados no âmbito do projeto-piloto «Future of Manufacturing in Europe» 
[O futuro da indústria transformadora na Europa] ou os seminários nacionais da DG 
EMPL sobre a antecipação e a gestão da reestruturação – projeto A.R.E.N.A.S.) e que 
poderia ser instituído graças à colaboração de diversas instituições da UE (como a DG 
Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão, a Eurofound e o Cedefop);

30. Relembra o compromisso da Comissão de avaliar rapidamente a revisão da Diretiva 
Agentes Biológicos e, eventualmente, outros atos legislativos em matéria de saúde e 
segurança no trabalho, à luz da crise da COVID-19, e de acelerar o ritmo do seu 
trabalho sobre o novo quadro estratégico da UE em matéria de saúde e segurança no 
trabalho; solicita, neste contexto, que sejam atribuídos recursos adequados à unidade 
responsável da Direção-Geral Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão para que possa 
cumprir este compromisso;

31. Manifesta preocupação por a proposta da Comissão juntar diversas rubricas orçamentais 
associadas a objetivos de política social, nomeadamente as rubricas relativas ao apoio às 
ações de informação e formação para organizações de trabalhadores, informação, 
consulta e participação de representantes de empresas, relações laborais e diálogo 
social, numa única rubrica, a saber a rubrica «07 20 04 06 – Competências específicas 
no domínio da política social, incluindo o diálogo social»; entende que a existência de 
rubricas independentes, como no passado, garantiria a transparência e os recursos 
necessários para cada um destes domínios fundamentais;

32. Reitera que os projetos-piloto (PP) e as ações preparatórias (AP), se cuidadosamente 
preparados, são instrumentos extremamente úteis para iniciar novas atividades e 
políticas nos domínios do emprego e da inclusão social e que várias ideias da Comissão 
do Emprego e dos Assuntos Sociais foram aplicadas com êxito no passado enquanto PP 
ou AP; recorda que estes instrumentos devem ser orientados para a promoção de ideias 
inovadoras que tenham em conta as exigências da crise atual e as políticas futuras;

33. Manifesta, contudo, a sua preocupação com a falta de objetividade da avaliação prévia 
da Comissão, o que tem um impacto importante na sua aprovação no Parlamento, e 
salienta a importância de a Comissão adotar uma abordagem transparente quando 
avaliar PP e AP;

34. Solicita, além disso, que a execução dos PP e das AP seja transparente e consentânea 
com os objetivos e as recomendações aprovados; insta a Comissão a, por motivos de 
eficiência, dar prioridade à execução destes projetos e ações através das agências da 
União, quando se inserirem nos respetivos domínios de competência;

35. Salienta a importância de incluir os países e territórios ultramarinos na elaboração do 
orçamento; insta a Comissão a adotar medidas e a atribuir fundos para combater os 
efeitos da crise da COVID-19 nos países e territórios ultramarinos.
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