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Alteração 1
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projeto de parecer
N.º -1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1. Considerando que um inquérito da 
Eurofound revelou que as medidas 
financeiras aplicadas pelos governos e 
pelos parceiros sociais durante a 
pandemia reduziram as dificuldades 
financeiras; que o inquérito revelou ainda 
níveis muito superiores de confiança tanto 
no governo nacional como na UE entre os 
inquiridos que receberam apoio; que o 
inquérito revela que, devido às 
ramificações económicas da crise 
pandémica da COVID-19, existem 
atualmente mais agregados familiares 
sujeitos a pressões financeiras do que 
antes do início da crise; que quase metade 
dos inquiridos (47 %) indica que os 
respetivos agregados familiares enfrentam 
dificuldades em fazer face à suas 
despesas; 

Or. en

Alteração 2
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projeto de parecer
N.º -1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1-A. Considerando que um inquérito da 
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Eurofound revelou que 13 % dos 
inquiridos que eram trabalhadores por 
conta própria sem funcionários e 8 % dos 
inquiridos que trabalhavam por conta de 
outrem ficaram desempregados desde o 
início da pandemia da COVID-19; que os 
inquiridos na faixa etária mais jovem (18-
34) e aqueles com escolaridade ao nível 
do ensino primário e secundário tinham 
maiores probabilidades de terem perdido o 
emprego durante a pandemia;

Or. en

Alteração 3
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projeto de parecer
N.º -1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1-B. Considerando que uma 
investigação da Eurofound destaca que a 
crise da COVID-19 ameaça gravemente 
reverter décadas de avanços obtidos no 
domínio da igualdade de género na 
participação no mercado de trabalho, em 
especial, se a atividade continuar a ser 
prejudicada em setores em que as 
mulheres estão sobrerrepresentadas; que 
a tomada de medidas constitui um 
imperativo social e económico; que tal 
salienta a importância de aplicar as 
respostas políticas que permitam apoiar a 
igualdade de género e a integração das 
mulheres na população ativa;

Or. en

Alteração 4
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
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Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projeto de parecer
N.º -1-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1-C. Considerando que é de esperar que 
a crise sanitária desencadeie uma crise 
económica e social que afetará 
profundamente os mercados de trabalho; 
que investigações realizadas 
anteriormente pela Eurofound 
demonstram que é possível combater estas 
situações por meio de medidas públicas e 
assentes nos parceiros sociais para 
preservar e criar postos de trabalho ou do 
apoio ao rendimento das pessoas 
desempregadas e fora da população ativa, 
reconhecendo a importância das medidas 
cofinanciadas pelos fundos europeus, 
como o FSE e o FEG, a este respeito;

Or. en

Alteração 5
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Constata que o projeto de 
orçamento proposto para 2021 se baseia 
nas novas propostas de quadro financeiro 
plurianual (QFP) para 2021-2027, 
apresentadas pela Comissão em 27 de maio 
de 2020, e lamenta que a proposta do 
Conselho de 21 de julho de 2020 seja 
inferior à proposta revista da Comissão (-
25 700 milhões de EUR);

1. Constata que o projeto de 
orçamento proposto para 2021 se baseia 
nas novas propostas de quadro financeiro 
plurianual (QFP) para 2021-2027, 
apresentadas pela Comissão em 27 de maio 
de 2020;

Or. de
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Alteração 6
Elena Lizzi

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Constata que o projeto de 
orçamento proposto para 2021 se baseia 
nas novas propostas de quadro financeiro 
plurianual (QFP) para 2021-2027, 
apresentadas pela Comissão em 27 de maio 
de 2020, e lamenta que a proposta do 
Conselho de 21 de julho de 2020 seja 
inferior à proposta revista da Comissão (-
25 700 milhões de EUR);

1. Constata que o projeto de 
orçamento proposto para 2021 se baseia 
nas novas propostas de quadro financeiro 
plurianual (QFP) para 2021-2027, 
apresentadas pela Comissão em 27 de maio 
de 2020, e toma nota de que a proposta do 
Conselho de 21 de julho de 2020 é inferior 
à proposta revista da Comissão (-
25 700 milhões de EUR);

Or. it

Alteração 7
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Constata que o projeto de 
orçamento proposto para 2021 se baseia 
nas novas propostas de quadro financeiro 
plurianual (QFP) para 2021-2027, 
apresentadas pela Comissão em 27 de maio 
de 2020, e lamenta que a proposta do 
Conselho de 21 de julho de 2020 seja 
inferior à proposta revista da Comissão 
(-25 700 milhões de EUR);

1. Constata que o projeto de 
orçamento proposto para 2021 PME se 
baseia nas novas propostas de quadro 
financeiro plurianual (QFP) para 2021-
2027, apresentadas pela Comissão em 27 
de maio de 2020; acolhe com agrado o 
plano de recuperação histórico adotado 
pelo Conselho Europeu, mas lamenta que 
a proposta do Conselho de 21 de julho de 
2020 relativa ao QFP seja inferior à 
proposta revista da Comissão 
(-25 700 milhões de EUR);

Or. fr
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Alteração 8
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Gabriele Bischoff

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Constata que o projeto de 
orçamento proposto para 2021 se baseia 
nas novas propostas de quadro financeiro 
plurianual (QFP) para 2021-2027, 
apresentadas pela Comissão em 27 de maio 
de 2020, e lamenta que a proposta do 
Conselho de 21 de julho de 2020 seja 
inferior à proposta revista da Comissão 
(-25 700 milhões de EUR);

1. Constata que o projeto de 
orçamento proposto para 2021 se baseia 
nas novas propostas de quadro financeiro 
plurianual (QFP) para 2021-2027, 
apresentadas pela Comissão em 27 de maio 
de 2020, e lamenta que a proposta do 
Conselho de 21 de julho de 2020 seja 
inferior à proposta revista da Comissão 
(-25 700 milhões de EUR); lamenta ainda 
a resposta tardia e insuficiente de ambas 
as instituições no combate ao impacto 
social da pandemia da COVID-19;

Or. en

Alteração 9
Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Constata que o projeto de 
orçamento proposto para 2021 se baseia 
nas novas propostas de quadro financeiro 
plurianual (QFP) para 2021-2027, 
apresentadas pela Comissão em 27 de maio 
de 2020, e lamenta que a proposta do 
Conselho de 21 de julho de 2020 seja 
inferior à proposta revista da Comissão 
(-25 700 milhões de EUR);

1. Constata que o projeto de 
orçamento proposto para 2021 se baseia 
nas novas propostas de quadro financeiro 
plurianual (QFP) para 2021-2027, 
apresentadas pela Comissão em 27 de maio 
de 2020, e lamenta que a proposta do 
Conselho de 21 de julho de 2020 seja 
inferior à proposta revista da Comissão 
(-25 700 milhões de EUR); destaca que as 
atuais circunstâncias excecionais não 
podem ser combatidas por meio de um 
orçamento que preserve o statu quo e 
salienta a necessidade de uma resposta 
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mais ambiciosa, em consonância com a 
posição do Parlamento Europeu;

Or. en

Alteração 10
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. 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 
devido à pandemia; 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 (PEIS) e do 
Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais 
Carenciadas (FAEPMC) no atual QFP 
2014-2020;

2. 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 
a situação deteriorar-se-á ainda mais 
devido à pandemia; reconhece o papel 
crucial de todos os fundos e programas 
europeus no domínio social, em especial 
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 (PEIS) e do 
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;

Or. en

Alteração 11
Elena Lizzi

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Recorda que, antes da pandemia de 2. Recorda que, antes da pandemia de 
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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 
devido à pandemia; 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 (PEIS) e do 
Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais 
Carenciadas (FAEPMC) no atual QFP 
2014-2020;

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 
devido à pandemia; toma nota do papel 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 (PEIS) e do 
Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais 
Carenciadas (FAEPMC) no atual QFP 
2014-2020;

Or. it

Alteração 12
Stelios Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. 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 
devido à pandemia; 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 (PEIS) e do 
Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais 
Carenciadas (FAEPMC) no atual QFP 
2014-2020;

2. 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 
devido à pandemia, em especial entre os 
grupos sociais vulneráveis; 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 (PEIS) e do Fundo de Auxílio 
Europeu às Pessoas mais Carenciadas 
(FAEPMC) no atual QFP 2014-2020;

Or. el

Alteração 13
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira
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Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. 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 
devido à pandemia; 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 (PEIS) e do 
Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais 
Carenciadas (FAEPMC) no atual QFP 
2014-2020;

2. 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 
devido à pandemia; 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 (PEIS) e do 
Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais 
Carenciadas (FAEPMC) no atual QFP 
2014-2020; exorta a União a intensificar 
os seus esforços tendentes ao reforço da 
coesão e da convergência social na 
Europa; propõe um aumento do 
orçamento do FSE e, especialmente, do 
FAEPMC para o dobro para eliminar a 
pobreza na Europa;

Or. en

Alteração 14
Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. 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 as pessoas, as famílias, os 
trabalhadores e as empresas, e que exige, 
por conseguinte, uma resposta sem 
precedentes; salienta que 2021 será um ano 
crucial para o orçamento, dado ser o 
primeiro ano do QFP 2021-2027 e o 

3. 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 as pessoas, as famílias, os 
trabalhadores e as empresas, e que exige, 
por conseguinte, uma resposta sem 
precedentes; salienta que 2021 será um ano 
crucial para o orçamento, dado ser o 
primeiro ano do QFP 2021-2027 e o 
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primeiro ano de «recuperação pós 
COVID-19»; sublinha, em particular, que o 
orçamento deve contribuir para melhorar 
a situação no domínio social e do 
emprego, numa época de crise sem 
precedentes causada pela pandemia de 
COVID-19;

primeiro ano de «recuperação pós 
COVID-19»; sublinha, em particular, que 
só um orçamento sustentável e atento às 
questões sociais, que não deixe ninguém 
para trás – nomeadamente os agregados 
familiares atípicos, como as famílias 
LGBTIQ+ ou as famílias monoparentais, 
os idosos, os migrantes e refugiados, os 
ciganos, os jovens e outros grupos 
desfavorecidos, bem como os setores 
cultural e criativo – contribuirá para fazer 
a diferença na recuperação após a 
pandemia de COVID-19;

Or. en

Alteração 15
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. 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 as pessoas, as famílias, os 
trabalhadores e as empresas, e que exige, 
por conseguinte, uma resposta sem 
precedentes; salienta que 2021 será um ano 
crucial para o orçamento, dado ser o 
primeiro ano do QFP 2021 2027 e o 
primeiro ano de «recuperação pós 
COVID-19»; sublinha, em particular, que o 
orçamento deve contribuir para melhorar 
a situação no domínio social e do emprego, 
numa época de crise sem precedentes 
causada pela pandemia de COVID-19;

3. 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 as pessoas e as suas 
famílias, os trabalhadores e as empresas, e 
que exige, por conseguinte, uma resposta 
sem precedentes; salienta, neste contexto, 
que 2021 será um ano crucial para o 
orçamento; sublinha, em particular, que o 
orçamento deve dar prioridade à melhoria 
da situação no domínio social e do 
emprego, numa época de crise sem 
precedentes causada pela pandemia de 
COVID-19;

Or. en
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Alteração 16
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. 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 as pessoas, as famílias, os 
trabalhadores e as empresas, e que exige, 
por conseguinte, uma resposta sem 
precedentes; salienta que 2021 será um ano 
crucial para o orçamento, dado ser o 
primeiro ano do QFP 2021-2027 e o 
primeiro ano de «recuperação pós-COVID-
19»; sublinha, em particular, que o 
orçamento deve contribuir para melhorar a 
situação no domínio social e do emprego, 
numa época de crise sem precedentes 
causada pela pandemia de COVID-19;

3. Recorda que a pandemia de 
COVID-19 e as medidas 
desproporcionadas tomadas pelos 
governos dos Estados-Membros custaram 
a vida a milhares de pessoas na Europa e 
provocaram uma crise sem precedentes, 
com consequências desastrosas para as 
pessoas, as famílias, os trabalhadores e as 
empresas, e que exige, por conseguinte, 
uma resposta sem precedentes; salienta que 
2021 será um ano crucial para o 
orçamento, dado ser o primeiro ano do 
QFP 2021-2027 e o primeiro ano de 
«recuperação pós-COVID-19»; sublinha, 
em particular, que o orçamento deve 
contribuir para melhorar a situação no 
domínio económico e do emprego, numa 
época de crise sem precedentes causada 
pela pandemia de COVID-19;

Or. de

Alteração 17
Anne Sander

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. 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 as pessoas, as famílias, os 
trabalhadores e as empresas, e que exige, 
por conseguinte, uma resposta sem 
precedentes; salienta que 2021 será um ano 
crucial para o orçamento, dado ser o 

3. 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 as pessoas, as famílias, os 
trabalhadores, em especial, os 
trabalhadores fronteiriços, e as empresas, 
nomeadamente, as microempresas e as 
PME, e que exige, por conseguinte, uma 
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primeiro ano do QFP 2021-2027 e o 
primeiro ano de «recuperação 
pós-COVID-19»; sublinha, em particular, 
que o orçamento deve contribuir para 
melhorar a situação no domínio social e do 
emprego, numa época de crise sem 
precedentes causada pela pandemia de 
COVID-19;

resposta sem precedentes; salienta que 
2021 será um ano crucial para o 
orçamento, dado ser o primeiro ano do 
QFP 2021-2027 e o primeiro ano de 
«recuperação pós-COVID-19»; sublinha, 
em particular, que o orçamento deve 
contribuir para melhorar a situação no 
domínio social e do emprego, numa época 
de crise sem precedentes causada pela 
pandemia de COVID-19;

Or. fr

Alteração 18
Stelios Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. 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 as pessoas, as famílias, os 
trabalhadores e as empresas, e que exige, 
por conseguinte, uma resposta sem 
precedentes; salienta que 2021 será um ano 
crucial para o orçamento, dado ser o 
primeiro ano do QFP 2021-2027 e o 
primeiro ano de «recuperação 
pós-COVID-19»; sublinha, em particular, 
que o orçamento deve contribuir para 
melhorar a situação no domínio social e do 
emprego, numa época de crise sem 
precedentes causada pela pandemia de 
COVID-19;

3. 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 as pessoas, as famílias, os 
trabalhadores e as empresas, e que exige, 
por conseguinte, uma resposta sem 
precedentes e eficaz; salienta que 2021 será 
um ano crucial para o orçamento, dado ser 
o primeiro ano do QFP 2021-2027 e o 
primeiro ano de «recuperação 
pós-COVID-19»; sublinha, em particular, 
que o orçamento deve contribuir para 
melhorar a situação no domínio social e do 
emprego, numa época de crise sem 
precedentes causada pela pandemia de 
COVID-19;

Or. el

Alteração 19
Miriam Lexmann
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Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. 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 as pessoas, as famílias, os 
trabalhadores e as empresas, e que exige, 
por conseguinte, uma resposta sem 
precedentes; salienta que 2021 será um ano 
crucial para o orçamento, dado ser o 
primeiro ano do QFP 2021-2027 e o 
primeiro ano de «recuperação pós 
COVID-19»; sublinha, em particular, que o 
orçamento deve contribuir para melhorar a 
situação no domínio social e do emprego, 
numa época de crise sem precedentes 
causada pela pandemia de COVID-19;

3. 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 as pessoas, as famílias, os 
trabalhadores, as ONG e instituições de 
beneficência e as empresas, e que exige, 
por conseguinte, uma resposta sem 
precedentes; salienta que 2021 será um ano 
crucial para o orçamento, dado ser o 
primeiro ano do QFP 2021-2027 e o 
primeiro ano de «recuperação pós 
COVID-19»; sublinha, em particular, que o 
orçamento deve contribuir para melhorar a 
situação no domínio social e do emprego, 
numa época de crise sem precedentes 
causada pela pandemia de COVID-19;

Or. en

Alteração 20
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. 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 as pessoas, as famílias, os 
trabalhadores e as empresas, e que exige, 
por conseguinte, uma resposta sem 
precedentes; salienta que 2021 será um ano 
crucial para o orçamento, dado ser o 
primeiro ano do QFP 2021-2027 e o 
primeiro ano de «recuperação 
pós-COVID-19»; sublinha, em particular, 
que o orçamento deve contribuir para 

3. 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 as pessoas, as famílias, os 
trabalhadores e as empresas, e que exige, 
por conseguinte, uma resposta sem 
precedentes; salienta que 2021 será um ano 
crucial para o orçamento, dado ser o 
primeiro ano do QFP 2021-2027 e o 
primeiro ano de «recuperação 
pós-COVID-19»; sublinha, em particular, 
que o orçamento deve contribuir para 
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melhorar a situação no domínio social e do 
emprego, numa época de crise sem 
precedentes causada pela pandemia de 
COVID-19;

melhorar a situação no domínio social e do 
emprego, numa época de crise sem 
precedentes causada pela pandemia de 
COVID-19; sublinha que o orçamento 
para 2021 deverá não apenas dar resposta 
aos numerosos desafios sociais e em 
matéria de emprego decorrentes da 
pandemia de COVID-19, mas também 
acompanhar os trabalhadores e as 
empresas na transição para uma 
economia mais solidária, mais digital e 
mais verde;

Or. fr

Alteração 21
Samira Rafaela, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. 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 as pessoas, as famílias, os 
trabalhadores e as empresas, e que exige, 
por conseguinte, uma resposta sem 
precedentes; salienta que 2021 será um ano 
crucial para o orçamento, dado ser o 
primeiro ano do QFP 2021-2027 e o 
primeiro ano de «recuperação pós 
COVID-19»; sublinha, em particular, que o 
orçamento deve contribuir para melhorar a 
situação no domínio social e do emprego, 
numa época de crise sem precedentes 
causada pela pandemia de COVID-19;

3. 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 as pessoas, as famílias, os 
trabalhadores e as empresas, e que exige, 
por conseguinte, uma resposta sem 
precedentes; salienta que 2021 será um ano 
crucial para o orçamento, dado ser o 
primeiro ano do QFP 2021-2027 e o 
primeiro ano de «recuperação pós 
COVID-19»; sublinha, em particular, que o 
orçamento deve contribuir para melhorar a 
situação no domínio social e do emprego, 
numa época de crise sem precedentes 
causada pela pandemia de COVID-19; 
congratula-se, a este respeito, com o facto 
de o orçamento para 2021 ser completado 
com um montante de 211 mil milhões de 
EUR em subvenções e, aproximadamente, 
133 mil milhões de EUR de empréstimos 
ao abrigo do NextGeneration EU, que 
tem, também, de ajudar a combater os 
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impactos sociais e económicos da crise;

Or. en

Alteração 22
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta que, em conformidade 
com o artigo 151.º do TFUE, a União e os 
Estados-Membros, tendo presentes os 
direitos sociais fundamentais, tal como os 
enunciam a Carta Social Europeia, 
assinada em Turim, em 18 de outubro de 
1961 e a Carta Comunitária dos Direitos 
Sociais Fundamentais dos Trabalhadores, 
de 1989, terão por objetivos 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;

Or. en

Alteração 23
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Jordi 
Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta que o orçamento para 
2021 deve centrar-se, principalmente, na 
atenuação dos efeitos da pandemia de 
COVID-19 e no apoio à recuperação dos 
Estados-Membros, assentando, ao mesmo 
tempo, no Pacto Ecológico Europeu e na 
transformação digital; salienta que a 
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União e todos os Estados-Membros devem 
demonstrar total solidariedade com os que 
mais necessitam e assegurar que nenhum 
país tem de combater a pandemia por si 
só;

Or. en

Alteração 24
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-
Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Recorda que o Parlamento 
Europeu, na sua resolução, de 17 de abril 
de 2020, sobre a ação coordenada da UE 
para combater a pandemia de COVID-19 
e as suas consequências, instou a 
Comissão e os Estados-Membros a darem 
prioridade às medidas de apoio e de 
atenuação da crise para os países e 
territórios ultramarinos e as regiões 
ultraperiféricas, através de um fundo de 
apoio excecional específico;

Or. en

Alteração 25
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que os esforços de 
recuperação devem impulsionar o emprego 
e o crescimento, bem como a resiliência 
das nossas sociedades, e devem ser 
completados com uma forte dimensão 
social, de modo a combater as 

4. Salienta que os esforços de 
recuperação devem impulsionar o emprego 
e o crescimento; considera que a criação 
de emprego é a melhor forma de combater 
a pobreza; insta, por conseguinte, os 
Estados-Membros a assegurarem a 



PE657.169v01-00 18/53 AM\1212310PT.docx

PT

desigualdades sociais e económicas e a ter 
em conta as necessidades das pessoas 
mais afetadas pela crise, em particular os 
grupos potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos, cuja inclusão no mercado 
de trabalho deve ser apoiada e encorajada;

inclusão plena das pessoas vulneráveis, 
em particular das pessoas com deficiência, 
no mercado de trabalho; insta os Estados-
Membros a combaterem a pobreza infantil 
e a pobreza na velhice;

Or. de

Alteração 26
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que os esforços de 
recuperação devem impulsionar o emprego 
e o crescimento, bem como a resiliência 
das nossas sociedades, e devem ser 
completados com uma forte dimensão 
social, de modo a combater as 
desigualdades sociais e económicas e a ter 
em conta as necessidades das pessoas mais 
afetadas pela crise, em particular os grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos, cuja inclusão no mercado 
de trabalho deve ser apoiada e 
encorajada;

4. Salienta que os esforços de 
recuperação devem impulsionar o emprego 
e o crescimento, bem como a resiliência 
das nossas sociedades, e devem ser 
completados com uma forte dimensão 
social, de modo a combater as 
desigualdades sociais e económicas e a ter 
em conta as necessidades das pessoas mais 
afetadas pela crise, em particular os grupos 
vulneráveis e desfavorecidos, tais como as 
pessoas que vivem em situação de 
pobreza, as pessoas desempregadas, os 
idosos, os jovens, as pessoas com 
deficiência, os trabalhadores móveis e os 
migrantes;

Or. en

Alteração 27
Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que os esforços de 
recuperação devem impulsionar o 
emprego e o crescimento, bem como a 
resiliência das nossas sociedades, e devem 
ser completados com uma forte dimensão 
social, de modo a combater as 
desigualdades sociais e económicas e a ter 
em conta as necessidades das pessoas mais 
afetadas pela crise, em particular os grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos, cuja inclusão no mercado 
de trabalho deve ser apoiada e encorajada;

4. Salienta que os esforços de 
recuperação devem criar oportunidades de 
emprego de qualidade que se insiram no 
contexto do Pacto Ecológico Europeu, 
crescimento e desenvolvimento sustentável 
numa economia com impacto neutro no 
clima, bem como a resiliência das nossas 
sociedades, e devem ser completados com 
uma forte dimensão social, de modo a 
combater as desigualdades sociais e 
económicas e a ter em conta as 
necessidades das pessoas mais afetadas 
pela crise, em particular os grupos que 
atualmente ou potencialmente sejam 
vulneráveis e desfavorecidos, cuja inclusão 
no mercado de trabalho deve ser apoiada e 
encorajada; constata que os setores que 
mais sofreram com a crise foram, na sua 
maioria, setores essenciais e feminizados, 
que já tinham condições de trabalho 
precárias, e reconhece que deve ser 
envidado um esforço excecional e devem 
ser atribuídos recursos excecionais 
durante o período de recuperação para 
melhorar as condições de emprego e o 
reconhecimento destes setores;

Or. en

Alteração 28
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que os esforços de 
recuperação devem impulsionar o emprego 
e o crescimento, bem como a resiliência 
das nossas sociedades, e devem ser 
completados com uma forte dimensão 
social, de modo a combater as 
desigualdades sociais e económicas e a ter 

4. Salienta que os esforços de 
recuperação e o orçamento da União 
devem beneficiar as pessoas e concentrar-
se, sobretudo, em impulsionar o emprego 
de qualidade e o crescimento sustentável, 
bem como a resiliência das nossas 
sociedades, e devem ser completados com 
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em conta as necessidades das pessoas mais 
afetadas pela crise, em particular os grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos, cuja inclusão no mercado 
de trabalho deve ser apoiada e encorajada;

uma forte dimensão social, de modo a 
combater as desigualdades sociais e 
económicas e a ter em conta as 
necessidades das pessoas mais afetadas 
pela crise, em particular os grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos, cuja inclusão no mercado 
de trabalho deve ser apoiada e encorajada;

Or. en

Alteração 29
Miriam Lexmann

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que os esforços de 
recuperação devem impulsionar o emprego 
e o crescimento, bem como a resiliência 
das nossas sociedades, e devem ser 
completados com uma forte dimensão 
social, de modo a combater as 
desigualdades sociais e económicas e a ter 
em conta as necessidades das pessoas mais 
afetadas pela crise, em particular os grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos, cuja inclusão no mercado 
de trabalho deve ser apoiada e encorajada;

4. Salienta que os esforços de 
recuperação devem impulsionar o emprego 
e o crescimento, bem como a resiliência 
das nossas sociedades, e devem ser 
completados com uma forte dimensão 
social, de modo a combater as 
desigualdades sociais e económicas e a ter 
em conta as necessidades das pessoas mais 
afetadas pela crise, em particular os grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos, nomeadamente as 
minorias, as pessoas com deficiência ou 
as famílias monoparentais, cuja inclusão 
no mercado de trabalho deve ser apoiada e 
encorajada;

Or. en

Alteração 30
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, 
Stéphane Bijoux

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que os esforços de 
recuperação devem impulsionar o emprego 
e o crescimento, bem como a resiliência 
das nossas sociedades, e devem ser 
completados com uma forte dimensão 
social, de modo a combater as 
desigualdades sociais e económicas e a ter 
em conta as necessidades das pessoas mais 
afetadas pela crise, em particular os grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos, cuja inclusão no mercado 
de trabalho deve ser apoiada e encorajada;

4. Salienta que os esforços de 
recuperação devem impulsionar o emprego 
e o crescimento, bem como a resiliência 
das nossas sociedades, e devem ser 
completados com uma forte dimensão 
social, de modo a combater as 
desigualdades sociais e económicas na UE 
e nos seus países e territórios 
ultramarinos e a ter em conta as 
necessidades das pessoas mais afetadas 
pela crise, em particular os grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos, cuja inclusão no mercado 
de trabalho deve ser apoiada e encorajada;

Or. en

Alteração 31
Romana Tomc

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que os esforços de 
recuperação devem impulsionar o emprego 
e o crescimento, bem como a resiliência 
das nossas sociedades, e devem ser 
completados com uma forte dimensão 
social, de modo a combater as 
desigualdades sociais e económicas e a ter 
em conta as necessidades das pessoas mais 
afetadas pela crise, em particular os grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos, cuja inclusão no mercado 
de trabalho deve ser apoiada e encorajada;

4. Salienta que os esforços de 
recuperação devem impulsionar o emprego 
e o crescimento, bem como a resiliência 
das nossas sociedades, e devem ser 
completados com uma forte dimensão 
social, de modo a combater as 
desigualdades sociais e económicas e a ter 
em conta as necessidades das pessoas mais 
afetadas pela crise, em particular os grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos, cuja inclusão no mercado 
de trabalho deve ser apoiada e encorajada; 
salienta que as pessoas idosas estão entre 
os grupos mais vulneráveis e que os 
programas que visam aliviar as suas 
dificuldades devem receber apoio 
financeiro;

Or. sl
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Alteração 32
Stelios Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que os esforços de 
recuperação devem impulsionar o emprego 
e o crescimento, bem como a resiliência 
das nossas sociedades, e devem ser 
completados com uma forte dimensão 
social, de modo a combater as 
desigualdades sociais e económicas e a ter 
em conta as necessidades das pessoas mais 
afetadas pela crise, em particular os grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos, cuja inclusão no mercado 
de trabalho deve ser apoiada e encorajada;

4. Salienta que os esforços de 
recuperação devem impulsionar o emprego 
e o crescimento, bem como a resiliência 
das nossas sociedades, e devem ser 
completados com uma forte dimensão 
social, de modo a combater as 
desigualdades sociais e económicas e a ter 
em conta as necessidades das pessoas mais 
afetadas pela crise, em particular os grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos, cuja inclusão ou retenção 
no mercado de trabalho deve ser apoiada e 
encorajada;

Or. el

Alteração 33
Anne Sander

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta que os esforços de 
recuperação devem impulsionar o emprego 
e o crescimento, bem como a resiliência 
das nossas sociedades, e devem ser 
completados com uma forte dimensão 
social, de modo a combater as 
desigualdades sociais e económicas e a ter 
em conta as necessidades das pessoas mais 
afetadas pela crise, em particular os grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos, cuja inclusão no mercado 
de trabalho deve ser apoiada e encorajada;

4. Salienta que os esforços de 
recuperação devem impulsionar o emprego 
e o crescimento, bem como a resiliência 
das nossas sociedades, e devem ser 
completados com uma forte dimensão 
social, de modo a combater as 
desigualdades sociais e económicas e a ter 
em conta as necessidades das pessoas mais 
afetadas pela crise, em particular os jovens, 
os grupos potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos, cuja inclusão no mercado 
de trabalho deve ser apoiada e encorajada;
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Or. fr

Alteração 34
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

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

Or. fr

Alteração 35
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru, Stéphane Bijoux

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Recorda o compromisso da 
Comissão de apresentar uma proposta 
legislativa relativa a um sistema europeu 
de resseguro do subsídio de desemprego 
com a maior brevidade possível;

Or. en
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Alteração 36
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Congratula-se com a proposta da 
Comissão no sentido de afetar 1,5 mil 
milhões de EUR ao Fundo para uma 
Transição Justa (FTJ) e salienta que o FTJ 
tem um papel fundamental a desempenhar 
no apoio à requalificação dos 
trabalhadores;

5. Regista a proposta da Comissão no 
sentido de afetar 1,5 mil milhões de EUR 
ao Fundo para uma Transição Justa (FTJ) e 
salienta que o FTJ tem um papel 
fundamental a desempenhar no apoio à 
requalificação dos trabalhadores;

Or. de

Alteração 37
Elena Lizzi

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Congratula-se com a proposta da 
Comissão no sentido de afetar 1,5 mil 
milhões de EUR ao Fundo para uma 
Transição Justa (FTJ) e salienta que o FTJ 
tem um papel fundamental a desempenhar 
no apoio à requalificação dos 
trabalhadores;

5. Toma nota da proposta da 
Comissão no sentido de afetar 1,5 mil 
milhões de EUR ao Fundo para uma 
Transição Justa (FTJ) e salienta que o FTJ 
tem um papel fundamental a desempenhar 
no apoio à requalificação dos 
trabalhadores;

Or. it

Alteração 38
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projeto de parecer
N.º 5
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Projeto de parecer Alteração

5. Congratula se com a proposta da 
Comissão no sentido de afetar 1,5 mil 
milhões de EUR ao Fundo para uma 
Transição Justa (FTJ) e salienta que o FTJ 
tem um papel fundamental a 
desempenhar no apoio à requalificação 
dos trabalhadores;

5. Congratula se com a proposta da 
Comissão no sentido de afetar 1,5 mil 
milhões de EUR em 2021 ao Fundo para 
uma Transição Justa (FTJ) e salienta que o 
FTJ tem de se concentrar nas necessidade 
das pessoas e no bem-estar social e 
conduzir à sustentabilidade social, 
apoiando a criação de emprego digno e 
sustentável e a requalificação dos 
trabalhadores e criando infraestruturas 
sociais para que ninguém seja deixado 
para trás;

Or. en

Alteração 39
Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Congratula se com a proposta da 
Comissão no sentido de afetar 1,5 mil 
milhões de EUR ao Fundo para uma 
Transição Justa (FTJ) e salienta que o FTJ 
tem um papel fundamental a desempenhar 
no apoio à requalificação dos 
trabalhadores;

5. Congratula se com a proposta da 
Comissão no sentido 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 na criação de oportunidades 
de trabalho equitativas para todos os 
géneros e no apoio à requalificação dos 
trabalhadores, oferecendo formação 
adequada ao longo da vida;

Or. en

Alteração 40
Stelios Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 5
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Projeto de parecer Alteração

5. Congratula-se com a proposta da 
Comissão no sentido de afetar 1,5 mil 
milhões de EUR ao Fundo para uma 
Transição Justa (FTJ) e salienta que o FTJ 
tem um papel fundamental a desempenhar 
no apoio à requalificação dos 
trabalhadores;

5. Congratula-se com a proposta da 
Comissão no sentido de afetar em 2021 
1,5 mil milhões de EUR ao Fundo para 
uma Transição Justa (FTJ) e salienta que o 
FTJ tem um papel fundamental a 
desempenhar no apoio à requalificação dos 
trabalhadores para novos empregos 
modernos;

Or. el

Alteração 41
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Congratula-se com o orçamento 
da UE proposto pela Comissão, que 
contempla uma dotação maior para a 
ação externa, incluindo o Fundo Europeu 
de Desenvolvimento (FED); relembra a 
proposta transmitida relativa à 
orçamentação do FED e a sua inclusão 
no orçamento da UE, apoiada pelo 
Parlamento e pela Comissão; recorda 
ainda que os países e territórios 
ultramarinos devem beneficiar dos fundos 
do FED;

Or. en

Alteração 42
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projeto de parecer
N.º 6
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Projeto de parecer Alteração

6. Acolhe com agrado a futura 
racionalização do FSE, da IEJ, do 
FAEPMC e do PEIS atuais no âmbito do 
Fundo Social Europeu Mais (FSE+), o 
que permitirá reforçar sinergias e reduzir 
os encargos administrativos; recorda que 
o FSE+ será o principal instrumento 
financeiro para reforçar a dimensão 
social da Europa, pondo em prática os 
princípios do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais; chama a atenção, em particular, 
para o papel fundamental do FSE+ na 
fase pós-pandemia; alerta para o facto de 
que qualquer diminuição do orçamento 
do FSE+ pode pôr em perigo a sua 
execução eficaz e a realização dos seus 
objetivos; manifesta-se preocupado, neste 
contexto, com as dotações propostos 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);

6. Considera que o Fundo Social 
Europeu (FSE), a Iniciativa para o 
Emprego dos Jovens (IEJ) e o Programa 
da União Europeia para o Emprego e a 
Inovação Social (PEIS) atuais tiveram até 
ao momento pouco efeito e que os 
problemas a que supostamente deveriam 
dar resposta ainda não foram resolvidos 
de forma eficaz; chama a atenção, em 
particular, para o facto de a burocracia do 
FSE estar a impedir a execução eficaz de 
programas de auxílio; salienta que as 
significativas e complexas condições 
administrativas exigem uma intensidade 
de trabalho e um consumo de tempo que 
são demasiado para as organizações 
pequenas, bem como que a estrutura do 
FSE está muito mais orientada para os 
procedimentos do que para a análise; 
sublinha, por conseguinte, a necessidade 
de esses fundos serem minuciosamente 
racionalizados e os encargos 
administrativos reduzidos;

Or. de

Alteração 43
Elena Lizzi

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Acolhe com agrado a futura 
racionalização do FSE, da IEJ, do 
FAEPMC e do PEIS atuais no âmbito do 
Fundo Social Europeu Mais (FSE+), o que 
permitirá reforçar sinergias e reduzir os 
encargos administrativos; recorda que o 
FSE+ será o principal instrumento 
financeiro para reforçar a dimensão social 
da Europa, pondo em prática os princípios 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais; 

6. Acolhe com agrado a futura 
racionalização do FSE, da IEJ, do 
FAEPMC e do PEIS atuais no âmbito do 
Fundo Social Europeu Mais (FSE+), o que 
permitirá reforçar sinergias e reduzir os 
encargos administrativos; recorda que o 
FSE+ será o principal instrumento 
financeiro para reforçar a dimensão social 
da Europa; chama a atenção, em particular, 
para o papel fundamental do FSE+ na fase 
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chama a atenção, em particular, para o 
papel fundamental do FSE+ na fase pós-
pandemia; alerta para o facto de que 
qualquer diminuição do orçamento do 
FSE+ pode pôr em perigo a sua execução 
eficaz e a realização dos seus objetivos; 
manifesta-se preocupado, neste contexto, 
com as dotações propostos 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); 

pós-pandemia; alerta para o facto de que 
qualquer diminuição do orçamento do 
FSE+ pode pôr em perigo a sua execução 
eficaz e a realização dos seus objetivos; 
manifesta-se preocupado, neste contexto, 
com as dotações propostos 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); 

Or. it

Alteração 44
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Acolhe com agrado a futura 
racionalização do FSE, da IEJ, do 
FAEPMC e do PEIS atuais no âmbito do 
Fundo Social Europeu Mais (FSE+), o que 
permitirá reforçar sinergias e reduzir os 
encargos administrativos; recorda que o 
FSE+ será o principal instrumento 
financeiro para reforçar a dimensão social 
da Europa, pondo em prática os princípios 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais; 
chama a atenção, em particular, para o 
papel fundamental do FSE+ na fase pós 
pandemia; alerta para o facto de que 
qualquer diminuição do orçamento do 
FSE+ pode pôr em perigo a sua execução 
eficaz e a realização dos seus objetivos; 
manifesta-se preocupado, neste contexto, 
com as dotações propostos 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 

6. Constata a futura racionalização 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; recorda que o FSE+ será o 
principal instrumento financeiro para 
reforçar a dimensão social da Europa, 
pondo em prática os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, e na 
recuperação pós-COVID-19; rejeita 
qualquer diminuição do orçamento do 
FSE+, que não apenas pode pôr em perigo 
a sua execução eficaz e a realização dos 
seus objetivos, mas também a efetiva 
recuperação; 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 insta a um aumento 
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de EUR em dotações de pagamento); considerável das mesmas, em particular, 
para combater o desemprego de longo 
prazo e o desemprego dos jovens e idosos, 
a pobreza infantil, o risco de pobreza e 
exclusão social e a discriminação, para 
assegurar o reforço do diálogo social, 
abordando as alterações demográficas 
estruturais a longo prazo e garantindo o 
acesso de todos, em especial das 
populações envelhecidas, a serviços 
fundamentais como os cuidados de saúde, 
a proteção social, a mobilidade, uma 
alimentação adequada e habitação digna;

Or. en

Alteração 45
Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Acolhe com agrado a futura 
racionalização do FSE, da IEJ, do 
FAEPMC e do PEIS atuais no âmbito do 
Fundo Social Europeu Mais (FSE+), o que 
permitirá reforçar sinergias e reduzir os 
encargos administrativos; recorda que o 
FSE+ será o principal instrumento 
financeiro para reforçar a dimensão social 
da Europa, pondo em prática os princípios 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais; 
chama a atenção, em particular, para o 
papel fundamental do FSE+ na fase pós 
pandemia; alerta para o facto de que 
qualquer diminuição do orçamento do 
FSE+ pode pôr em perigo a sua execução 
eficaz e a realização dos seus objetivos; 
manifesta-se preocupado, neste contexto, 
com as dotações propostos 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 

6. 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 permitirá reforçar 
sinergias e reduzir os encargos 
administrativos, mas lamenta que o 
montante total esteja ainda abaixo do 
nível do período 2014-2020 e manifesta a 
sua profunda preocupação com as 
consequências a longo prazo deste nível 
desadequado de recursos financeiros; 
recorda que o FSE+ será o principal 
instrumento financeiro para reforçar a 
dimensão social da Europa, pondo em 
prática os princípios do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais; chama a atenção, em 
particular, para o papel fundamental do 
FSE+ na fase pós pandemia; alerta para o 
facto de que qualquer diminuição do 
orçamento do FSE+ pode pôr em perigo a 
sua execução eficaz e a realização dos seus 
objetivos; manifesta-se preocupado, neste 
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de EUR em dotações de pagamento); contexto, com as dotações propostos 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);

Or. en

Alteração 46
Stelios Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Acolhe com agrado a futura 
racionalização do FSE, da IEJ, do 
FAEPMC e do PEIS atuais no âmbito do 
Fundo Social Europeu Mais (FSE+), o que 
permitirá reforçar sinergias e reduzir os 
encargos administrativos; recorda que o 
FSE+ será o principal instrumento 
financeiro para reforçar a dimensão social 
da Europa, pondo em prática os princípios 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais; 
chama a atenção, em particular, para o 
papel fundamental do FSE+ na fase 
pós-pandemia; alerta para o facto de que 
qualquer diminuição do orçamento do 
FSE+ pode pôr em perigo a sua execução 
eficaz e a realização dos seus objetivos; 
manifesta-se preocupado, neste contexto, 
com as dotações propostos 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);

6. Acolhe com agrado a futura 
racionalização do FSE, da IEJ, do 
FAEPMC e do PEIS atuais no âmbito do 
Fundo Social Europeu Mais (FSE+), o que 
permitirá reforçar sinergias e reduzir os 
encargos administrativos; recorda que o 
FSE+ será o principal instrumento 
financeiro para reforçar a dimensão social 
da Europa, pondo em prática os princípios 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais; 
chama a atenção, em particular, para o 
papel fundamental do FSE+ na fase 
pós-pandemia; alerta para o facto de que 
qualquer diminuição do orçamento do 
FSE+ porá em perigo a sua execução 
eficaz e a realização dos seus objetivos; 
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);

Or. el

Alteração 47
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
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Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Acolhe com agrado, a este 
respeito, a proposta da Comissão de um 
novo instrumento REACT-EU concebido 
para aumentar o montante de 
financiamento dedicado à política de 
coesão, juntamente com as dotações 
existentes para o período 2014-2020 e as 
dotações propostas para o período 2021-
2027; manifesta, porém, a sua 
preocupação com a sua natureza 
temporária a curto prazo e o facto de o 
FSE+, por si só, não ter recursos 
financeiros suficientes para o resto do 
período do QFP; insta a Comissão a 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório de avaliação sobre 
o REACT-EU até 31 de março de 2025, 
abrangendo as autorizações orçamentais 
para os anos de 2020, 2021 e 2022 e 
contendo, nomeadamente, informações 
sobre a consecução dos objetivos do 
REACT-EU, a eficiência da utilização dos 
seus recursos, os tipos de ações 
financiadas, os beneficiários e 
beneficiários finais das dotações 
financeiras e o respetivo valor 
acrescentado europeu no apoio à 
recuperação económica;

Or. en

Alteração 48
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

6-B. Reitera a previsão da Comissão de 
que, no contexto da recuperação do surto 
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 de que os Estados-Membros 
deverão igualmente atribuir, 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 quanto ao FSE+, na 
necessidade de criar uma rubrica 
orçamental independente no âmbito do 
FSE+ para a Garantia Europeia para a 
Infância com uma dotação de três mil 
milhões de EUR para o ano de 2021;

Or. en

Alteração 49
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. 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 ao reforço da Garantia 
Europeia para a Juventude e destaca que 
é necessário que os Estados-Membros 
continuem a investir um nível suficiente 
de recursos do FSE+ em medidas para 
apoiar o emprego dos jovens e que, por 
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conseguinte, atribuam, pelo menos, 15 % 
dos respetivos recursos do FSE+ em 
gestão partilhada a ações específicas e 
reformas estruturais para apoiar um 
emprego de qualidade dos jovens;

Or. en

Alteração 50
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projeto de parecer
N.º 6-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-D. Acolhe com agrado um conjunto 
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 destinados a 
alargar o âmbito de aplicação do próprio 
FSE+, bem como a reduzir as obrigações 
de concentração temática;

Or. en

Alteração 51
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff
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Projeto de parecer
N.º 6-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-E. Toma nota ainda, a este respeito, 
da proposta da Comissão destinada a 
financiar regimes de tempo de trabalho 
reduzido no âmbito destas medidas 
temporárias; recorda, porém, que os 
regimes de tempo de trabalho reduzido já 
serão financiados no âmbito do 
instrumento temporário SURE, 
recentemente apresentado, com um 
volume muito mais significativo, e que a 
Comissão se comprometeu a apresentar, a 
breve trecho, um instrumento permanente 
sob a forma de um sistema europeu de 
resseguro de desemprego; salienta, neste 
contexto, que o FSE+ dispõe atualmente 
de parcos recursos destinados às 
concentrações temáticas iniciais, que, 
nesse caso, ver-se-iam ainda mais 
reduzidos; recorda, além disso, que os 
regimes de tempo de trabalho reduzido 
exigem um nível muito maior de fundos; 
insta, a este respeito, a Comissão a 
apresentar o sistema europeu de 
resseguro de desemprego sem mais 
delongas;

Or. en

Alteração 52
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projeto de parecer
N.º 6-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

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

Or. en

Alteração 53
Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Salienta que esta futura 
racionalização deve basear-se em dados 
concretos e numa avaliação de impacto e 
ser coerente com o Programa Legislar 
Melhor, bem como com as recomendações 
do Tribunal de Contas Europeu sobre a 
questão; sublinha, neste contexto, que as 
ações empreendidas 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;

Suprimido

Or. en

Alteração 54
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, 
Stéphane Bijoux

Projeto de parecer
N.º 7
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Projeto de parecer Alteração

7. Salienta que esta futura 
racionalização deve basear-se em dados 
concretos e numa avaliação de impacto e 
ser coerente com o Programa Legislar 
Melhor, bem como com as recomendações 
do Tribunal de Contas Europeu sobre a 
questão; sublinha, neste contexto, que as 
ações empreendidas 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;

7. Salienta que esta futura 
racionalização deve basear-se em dados 
concretos e numa avaliação de impacto e 
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 evidenciados pela crise 
da COVID-19; sublinha, neste contexto, 
que as ações empreendidas 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;

Or. en

Alteração 55
Elena Lizzi

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Salienta que esta futura 
racionalização deve basear-se em dados 
concretos e numa avaliação de impacto e 
ser coerente com o Programa Legislar 
Melhor, bem como com as recomendações 
do Tribunal de Contas Europeu sobre a 
questão; sublinha, neste contexto, que as 
ações empreendidas 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 

7. Salienta que esta futura 
racionalização deve basear-se em dados 
concretos e numa avaliação de impacto e 
ser coerente com o Programa Legislar 
Melhor, bem como com as recomendações 
do Tribunal de Contas Europeu sobre a 
questão; sublinha, neste contexto, que as 
ações empreendidas no domínio do 
emprego e dos assuntos sociais devem 
resultar sempre em medidas estratégicas 
com objetivos e metas claramente 
definidos, respeitando a soberania dos 
Estados-Membros, e que a eficiência e a 
eficácia da despesa são tão importantes 
como os limites máximos do orçamento na 
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totalidade; sua totalidade;

Or. it

Alteração 56
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Insta a que os programas da UE se 
centrem em projetos que promovam e 
reforcem a proteção dos postos de 
trabalho existentes e a criação de postos 
de trabalho de qualidade com direitos e 
condições de trabalho e pagamento 
estáveis e reguladas e que combatam de 
modo eficaz e determinado a pobreza e a 
exclusão social;

Or. en

Alteração 57
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

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

8. Regista que a Comissão, à luz do 
esperado aumento da procura após a 
pandemia de COVID-19, propõe aumentar 
o financiamento anual disponível do FEG 
para 386 milhões de EUR a partir de 2021;
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reestruturações;

Or. de

Alteração 58
Miriam Lexmann

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

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

8. Toma nota, à luz do esperado 
aumento da procura após a pandemia de 
COVID-19, da proposta da Comissão 
tendente a aumentar o financiamento anual 
disponível do FEG para 386 milhões de 
EUR a partir de 2021 bem como da 
proposta do Conselho que visa limitar este 
financiamento a 197 milhões de EUR em 
2021; insta a uma avaliação exaustiva das 
medidas financiadas pelo FEG com o 
objetivo de utilizar os fundos de modo 
eficaz e apenas em medidas com provas 
dadas quanto à sua capacidade de 
melhorar o reemprego;

Or. en

Alteração 59
Stelios Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Congratula-se, à luz do esperado 
aumento da procura após a pandemia de 
COVID-19, com a proposta da Comissão 
de aumentar o financiamento anual 
disponível do FEG para 386 milhões de 
EUR a partir de 2021 e manifesta 
preocupação por a proposta do Conselho 
que visa limitar este financiamento a 

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

197 milhões de EUR em 2021 
comprometer o seu papel essencial na 
prestação de assistência aos trabalhadores 
que perderam o emprego devido a 
reestruturações;

Or. el

Alteração 60
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

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

8. Congratula se, à luz do esperado 
aumento da procura após a pandemia de 
COVID-19, com a proposta da Comissão 
de aumentar o financiamento anual 
disponível do FEG para 386 milhões de 
EUR a partir de 2021 e manifesta 
preocupação por a proposta do Conselho 
que visa limitar este financiamento a 
197 milhões de EUR em 2021 poder 
comprometer o seu papel essencial na 
prestação de assistência aos trabalhadores 
que perderam o emprego devido a 
reestruturações; sublinha, neste contexto, 
que o compromisso da Comissão 
Europeia de mobilizar o FEG em resposta 
às consequências da crise de COVID-19 
no emprego e o alargamento do domínio 
de ação do fundo em apoio das transições 
digital e ecológica exigem, para 2021, um 
nível adequado de meios financeiros, que 
ultrapassa o limite fixado pelo Conselho;

Or. fr

Alteração 61
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Projeto de parecer
N.º 8
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Projeto de parecer Alteração

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

8. Congratula-se, à luz do esperado 
aumento da procura após a pandemia de 
COVID-19, com a proposta da Comissão 
de aumentar o financiamento anual 
disponível do FEG para 386 milhões de 
EUR a partir de 2021 e manifesta 
preocupação por a proposta do Conselho 
que visa limitar este financiamento a 
197 milhões de EUR em 2021 poder 
comprometer o seu papel essencial na 
prestação de assistência aos trabalhadores 
que perderam o emprego devido a 
reestruturações; insiste em que seja 
conferida especial atenção aos Estados-
Membros e às regiões que foram mais 
severamente atingidas e cujas autoridades 
nacionais e regionais não disponham de 
recursos adequados para tomar as 
medidas necessárias; recorda que o FEG 
não prejudica as responsabilidades sociais 
das empresas em causa, em especial no 
que respeita ao seu contributo para os 
planos sociais dos trabalhadores 
deslocados;

Or. en

Alteração 62
Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. 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 

9. 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, que tem de 
contemplar futuras políticas e medidas a 
favor do desenvolvimento de competências 
para apoiar a transição no mercado de 
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trabalho e uma melhor adaptação às 
alterações demográficas, à automatização 
e à digitalização, em particular mediante 
uma melhor integração dos grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos no mercado de trabalho;

trabalho e uma melhor adaptação às 
alterações demográficas e as transições 
ecológica e digital, em particular mediante 
condições de trabalho dignas, a 
segurança a longo prazo, a proteção 
social adequada, creches e jardins de 
infância comportáveis e de elevada 
qualidade, oportunidades equilibradas 
entre os géneros e um ambiente de 
trabalho ajustado às pessoas com 
deficiência, bem como promover a 
integração dos grupos que atualmente ou 
potencialmente sejam vulneráveis e 
desfavorecidos no mercado de trabalho;

Or. en

Alteração 63
Anne Sander

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. 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, à automatização e 
à digitalização, em particular mediante 
uma melhor integração dos grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos no mercado de trabalho;

9. 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, à automatização e 
à digitalização, incluindo nas zonas 
rurais, em particular mediante uma melhor 
integração dos grupos potencialmente 
vulneráveis e desfavorecidos no mercado 
de trabalho e oferecendo aos jovens boas 
perspetivas de futuro;

Or. fr

Alteração 64
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Jordi Cañas, Cristian 
Ghinea, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux
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Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. 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, à automatização e 
à digitalização, em particular mediante 
uma melhor integração dos grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos no mercado de trabalho;

9. 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, à automatização e 
à digitalização, em particular mediante 
uma melhor integração dos grupos 
vulneráveis e desfavorecidos no mercado 
de trabalho; salienta ainda a importância 
de combater as desigualdades sociais 
relacionadas com o desemprego dos 
jovens e dar resposta às questões em 
matéria de acesso dos jovens ao mercado 
de trabalho;

Or. en

Alteração 65
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. 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 

9. 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 onde ele é mais 
necessário, na luta contra a pobreza, 
designadamente a pobreza infantil e o 
desemprego, em especial o desemprego 
dos jovens, nomeadamente através de 
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alterações demográficas, à automatização e 
à digitalização, em particular mediante 
uma melhor integração dos grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos no mercado de trabalho;

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, à automatização e à 
digitalização, em particular mediante uma 
melhor integração dos grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos no mercado de trabalho;

Or. en

Alteração 66
Miriam Lexmann

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. 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, à automatização e 
à digitalização, em particular mediante 
uma melhor integração dos grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos no mercado de trabalho;

9. 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, à automatização e 
à digitalização, em particular mediante 
uma melhor integração dos grupos 
potencialmente vulneráveis e 
desfavorecidos no mercado de trabalho; 
reitera que a utilização de soluções 
digitais assentes numa IA centrada nos 
seres humanos devem ser vistas como 
uma grande oportunidade para criar 
postos de trabalho e integrar grupos 
desfavorecidos no mercado de trabalho;

Or. en

Alteração 67
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Stéphane 
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Bijoux

Projeto de parecer
N.º 9-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-A. Entende convictamente que a 
orçamentação sensível às questões de 
género tem de ser integrada no orçamento 
geral para 2021 para harmonizar melhor 
as políticas e atividades de promoção da 
participação equitativa das mulheres no 
mercado de trabalho e para criar sistemas 
abrangentes de monitorização e 
mensuração das dotações orçamentais no 
domínio das questões de género;

Or. en

Alteração 68
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Atidzhe 
Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Realça a importância da 
responsabilização orçamental e da 
definição de prioridades no âmbito dos 
esforços para garantir aos cidadãos da UE a 
boa aplicação do dinheiro, nomeadamente 
colocando maior ênfase na elaboração de 
políticas fundamentadas em dados 
concretos e concedendo especial atenção às 
disparidades sociais, regionais e 
territoriais;

10. Realça a importância da 
responsabilização orçamental e da 
definição de prioridades no âmbito dos 
esforços para garantir aos cidadãos da UE a 
boa aplicação do dinheiro, nomeadamente 
colocando maior ênfase na elaboração 
inclusiva de políticas fundamentadas em 
dados concretos e concedendo especial 
atenção às disparidades sociais, regionais e 
territoriais;

Or. en

Alteração 69
Kira Marie Peter-Hansen
em nome do Grupo Verts/ALE
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Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Realça a importância da 
responsabilização orçamental e da 
definição de prioridades no âmbito dos 
esforços para garantir aos cidadãos da UE a 
boa aplicação do dinheiro, nomeadamente 
colocando maior ênfase na elaboração de 
políticas fundamentadas em dados 
concretos e concedendo especial atenção às 
disparidades sociais, regionais e 
territoriais;

10. Realça a importância da 
responsabilização orçamental e da 
definição de prioridades no âmbito dos 
esforços para garantir aos cidadãos da UE a 
boa aplicação do dinheiro, nomeadamente 
colocando maior ênfase na elaboração de 
políticas fundamentadas em dados 
concretos e concedendo especial atenção às 
disparidades sociais, regionais e 
territoriais, bem como às desigualdades de 
rendimentos;

Or. en

Alteração 70
Guido Reil, Nicolaus Fest

Projeto de parecer
N.º 11

Projeto de parecer Alteração

11. Destaca o importante contributo 
das agências para o tratamento de uma 
vasta gama de questões nos domínios do 
emprego, dos assuntos sociais e da 
recolha de dados; salienta que as suas 
funções estão a evoluir e que, por essa 
razão, 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 
o único objetivo de assegurar dotações 
orçamentais adequadas e eficazes; insiste, 
em particular, em que a Autoridade 
Europeia do Trabalho seja dotada de 
recursos humanos e financeiros 
suficientes;

11. Destaca que, nos domínios dos 
assuntos sociais e do emprego, várias 
agências e organismos trabalham em 
paralelo e as suas funções e competências 
sobrepõem-se; defende, por conseguinte, 
uma avaliação exaustiva das novas funções 
atribuídas às agências e do seu 
desempenho global, com o único objetivo 
de assegurar dotações orçamentais 
adequadas e eficazes;

Or. de
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Alteração 71
Elena Lizzi

Projeto de parecer
N.º 11

Projeto de parecer Alteração

11. Destaca o importante contributo 
das agências para o tratamento de uma 
vasta gama de questões nos domínios do 
emprego, dos assuntos sociais e da recolha 
de dados; salienta que as suas funções 
estão a evoluir e que, por essa razão, 
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 o único objetivo 
de assegurar dotações orçamentais 
adequadas e eficazes; insiste, em particular, 
em que a Autoridade Europeia do Trabalho 
seja dotada de recursos humanos e 
financeiros suficientes;

11. Critica firmemente o contributo 
das agências para o tratamento de uma 
vasta gama de questões nos domínios do 
emprego, dos assuntos sociais e da recolha 
de dados; salienta que, embora as suas 
funções estejam a evoluir, deve verificar-
se se já dispõem dos recursos necessários 
para as desempenhar; solicita, por 
conseguinte, uma avaliação exaustiva e 
transparente das novas funções atribuídas 
às agências e do seu desempenho global, 
com o único objetivo de assegurar dotações 
orçamentais adequadas e eficazes; insiste, 
em particular, em que é necessário 
verificar e avaliar se a Autoridade 
Europeia do Trabalho se encontra dotada 
de recursos humanos e financeiros 
suficientes;

Or. it

Alteração 72
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projeto de parecer
N.º 11

Projeto de parecer Alteração

11. Destaca o importante contributo das 
agências para o tratamento de uma vasta 
gama de questões nos domínios do 
emprego, dos assuntos sociais e da recolha 
de dados; salienta que as suas funções 
estão a evoluir e que, por essa razão, 
devem dispor dos recursos necessários para 
as desempenhar; solicita, por conseguinte, 
uma avaliação exaustiva das novas funções 
atribuídas às agências e do seu 

11. 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 trabalho, a 
mobilidade, a saúde e segurança, as 
competências, etc., e da recolha de dados, 
em especial por meio de inquéritos; 
salienta que as suas funções estão em 
constante evolução e que, por essa razão, 
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desempenho global, com o único objetivo 
de assegurar dotações orçamentais 
adequadas e eficazes; insiste, em particular, 
em que a Autoridade Europeia do Trabalho 
seja dotada de recursos humanos e 
financeiros suficientes;

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 o objetivo de 
assegurar dotações orçamentais adequadas 
e eficazes; insiste, em particular, em que a 
nova Autoridade Europeia do Trabalho 
seja dotada de recursos humanos e 
financeiros suficientes;

Or. en

Alteração 73
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Atidzhe 
Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Projeto de parecer
N.º 11

Projeto de parecer Alteração

11. Destaca o importante contributo das 
agências para o tratamento de uma vasta 
gama de questões nos domínios do 
emprego, dos assuntos sociais e da recolha 
de dados; salienta que as suas funções 
estão a evoluir e que, por essa razão, 
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 o único objetivo 
de assegurar dotações orçamentais 
adequadas e eficazes; insiste, em particular, 
em que a Autoridade Europeia do Trabalho 
seja dotada de recursos humanos e 
financeiros suficientes;

11. Destaca o importante contributo das 
agências para o tratamento de uma vasta 
gama de questões nos domínios do 
emprego, dos assuntos sociais e da recolha 
de dados; salienta que as suas funções 
estão a evoluir e que, por essa razão, 
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 o único objetivo 
de assegurar dotações orçamentais 
adequadas e eficazes e que lhes é atribuído 
o financiamento necessário para que 
possam recolher os dados qualitativos 
necessários para cumprir estas obrigações 
em melhores condições; insiste, em 
particular, em que a Autoridade Europeia 
do Trabalho seja dotada de recursos 
humanos e financeiros suficientes;

Or. en
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Alteração 74
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projeto de parecer
N.º 11-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

11-A. Salienta, a este respeito, que os 
recursos atualmente previstos para a AET 
em 2021 são inferiores aos inscritos na 
demonstração financeira atualizada da 
agência, que previa um montante de 
29 milhões de EUR para 2021 em vez de 
24 milhões; considera, à luz dos desafios 
evidenciados pela crise da COVID-19 
respeitantes à salvaguarda da equidade na 
mobilidade dos trabalhadores, em especial 
para os trabalhadores destacados e 
sazonais, que o orçamento da AET deve 
ser reforçado, pelo menos, até ao 
montante inicialmente previsto;

Or. en

Alteração 75
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projeto de parecer
N.º 11-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

11-B. Insta ao estabelecimento de um 
fórum transnacional para que os 
decisores políticos nacionais possam 
proceder ao intercâmbio de práticas e 
experiências relacionadas com a 
prestação de apoio às entidades patronais 
e aos trabalhadores afetados por crises 
económicas e do mercado de trabalho, 
que poderia aproveitar as informações 
relativas a estas intervenções reunidas 
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pelo Observatório Europeu da 
Reestruturação da Eurofound 
(instrumentos de apoio e bases de dados 
jurídicas) e os conhecimentos 
especializados acumulados em exercícios 
anteriores semelhantes (tais como os 
seminários de política industrial regional 
da Eurofound realizados no quadro do 
projeto-piloto «Future of Manufacturing 
in Europe» ou dos seminários nacionais 
sobre a antecipação e gestão da 
reestruturação da Direção-Geral 
Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão), o 
qual seria instituído por meio de uma 
colaboração de diversas instituições (p. 
ex., a Direção-Geral Emprego, Assuntos 
Sociais e Inclusão, a Eurofound, a 
Cedefop);

Or. en

Alteração 76
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projeto de parecer
N.º 11-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

11-C. Relembra o compromisso da 
Comissão de ponderar rapidamente a 
revisão da Diretiva Agentes Biológicos 
(BAD) e, possivelmente, outra legislação 
em matéria de segurança e saúde no 
trabalho à luz da pandemia de COVID-19 
e de intensificar o ritmo dos trabalhos 
relativos ao novo quadro estratégico da 
UE em matéria de SST; insta, a este 
respeito, à atribuição de recursos 
adequados à unidade responsável na 
Direção-Geral Emprego, Assuntos Sociais 
e Inclusão para cumprir este 
compromisso;
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Or. en

Alteração 77
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Projeto de parecer
N.º 11-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

11-D. 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 «07 20 04 06 – Competências 
específicas no domínio da política social, 
incluindo o diálogo social»; entende que a 
separação das rubricas, tal como 
acontecia no passado, garantiria os 
recursos e a transparência necessária a 
cada um destes domínios;

Or. en

Alteração 78
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Gabriele Bischoff

Projeto de parecer
N.º 12

Projeto de parecer Alteração

12. Insiste em que os projetos-piloto 
(PP) e as ações preparatórias (AP) são 
instrumentos extremamente úteis para 

12. Insiste em que os projetos-piloto 
(PP) e as ações preparatórias (AP) são 
instrumentos extremamente úteis para 
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testar novas atividades e soluções 
inovadoras nos domínios do emprego e da 
inclusão social; recorda que é 
fundamental avaliar os PP e as AP 
apenas com base no seu mérito e no seu 
valor acrescentado europeu.

iniciar novas atividades e políticas 
inovadoras nos domínios do emprego e da 
inclusão social, tendo diversas ideias da 
Comissão do Emprego e dos Assuntos 
Sociais sido aplicadas com êxito no 
passado enquanto PP ou AP; manifesta a 
sua preocupação quanto à objetividade da 
noção de as pré-avaliações da Comissão 
terem um impacto significativo na sua 
adoção pelo Parlamento; insta a que a 
execução dos PP e das AP seja feita em 
consonância com os respetivos objetivos e 
recomendações aprovadas; insta a 
Comissão a dar prioridade, por motivos de 
eficiência, à execução destes projetos e 
ações por meio das agências europeias 
quando se inserirem nos respetivos 
domínios de especialidade;

Or. en

Alteração 79
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Stéphane 
Bijoux

Projeto de parecer
N.º 12

Projeto de parecer Alteração

12. Insiste em que os projetos-piloto 
(PP) e as ações preparatórias (AP) são 
instrumentos extremamente úteis para 
testar novas atividades e soluções 
inovadoras nos domínios do emprego e da 
inclusão social; recorda que é fundamental 
avaliar os PP e as AP apenas com base no 
seu mérito e no seu valor acrescentado 
europeu.

12. Insiste em que os projetos-piloto 
(PP) e as ações preparatórias (AP) são 
instrumentos extremamente úteis para 
testar novas atividades e soluções 
inovadoras nos domínios do emprego e da 
inclusão social; recorda que é fundamental 
avaliar os PP e as AP apenas com base no 
seu mérito e no seu valor acrescentado 
europeu. Estes instrumentos devem ser 
eficientes e ter limiares baixos e claros 
para que possam promover ideias novas e 
inovadoras que reflitam as necessidades 
da atual crise e de políticas futuras.

Or. en
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Alteração 80
Tomáš Zdechovský

Projeto de parecer
N.º 12

Projeto de parecer Alteração

12. Insiste em que os projetos-piloto 
(PP) e as ações preparatórias (AP) são 
instrumentos extremamente úteis para 
testar novas atividades e soluções 
inovadoras nos domínios do emprego e da 
inclusão social; recorda que é fundamental 
avaliar os PP e as AP apenas com base no 
seu mérito e no seu valor acrescentado 
europeu.

12. Insiste em que os projetos-piloto 
(PP) e as ações preparatórias (AP), se 
forem cuidadosamente elaborados, são 
instrumentos extremamente úteis para 
testar novas atividades e soluções 
inovadoras nos domínios do emprego e da 
inclusão social; recorda que é fundamental 
avaliar os PP e as AP apenas com base no 
seu mérito e no seu valor acrescentado 
europeu.

Or. en

Alteração 81
Tomáš Zdechovský

Projeto de parecer
N.º 12-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

12-A. Observa que é fundamental que o 
Parlamento receba atualizações 
periódicas sobre a avaliação dos 
resultados e participe nas diversas etapas 
de execução de PP ou AP da Comissão; 
salienta a importância de uma abordagem 
transparente da Comissão ao avaliar e 
executar os PP e as AP.

Or. en

Alteração 82
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș 
Pîslaru, Stéphane Bijoux
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Projeto de parecer
N.º 12-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

12-A. Salienta a importância de incluir 
os países e os territórios ultramarinos na 
sua orçamentação; insta a Comissão a 
aplicar e financiar medidas para 
combater os efeitos da crise da COVID-19 
nos países e territórios ultramarinos.

Or. en


