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ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais apresenta à Comissão dos Orçamentos, 
competente quanto à matéria de fundo, as seguintes alterações:

Alteração 1
Proposta de resolução
Citação 13-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta o Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais,

Or. en

Alteração 2
Proposta de resolução
Considerando G-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

G-A. Considerando que ajudar a 
combater a pobreza infantil, apoiar os 
jovens, dando-lhes a educação e as 
oportunidades de que necessitam para 
prosperar, e aumentar o número de 
mulheres no mercado de trabalho são 
alguns dos principais objetivos da 
Comissão;

Or. en

Alteração 3
Proposta de resolução
N.º 3-A e n.º 3-B (novos)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Recorda que o futuro orçamento 
da UE deverá contribuir para ter em 
conta as questões relativas ao clima e à 
biodiversidade para além dos níveis 
previstos de despesas específicas, o que 
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deve ser alcançado integrando os 
objetivos climáticos e ambientais no 
processo de decisão em todas as políticas e 
programas ao longo de todo o ciclo 
político, prosseguindo simultaneamente o 
objetivo de uma transição justa, que não 
deixe ninguém para trás;
3-B. Congratula-se , além disso, com a 
criação de emprego que o Pacto 
Ecológico Europeu poderá anunciar e 
está determinado a assegurar condições 
de trabalho dignas para todos; está 
convencido, por conseguinte, de que o 
Pacto Ecológico Europeu deve ser 
acompanhado de intervenções que visem 
a proteção dos trabalhadores em 
particular;

Or. en

Alteração 4
Proposta de resolução
N.º 3-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-C. Sublinha que os fundos de 
transição deverão não só abranger a 
reconversão dos trabalhadores do setor do 
carvão e de outros setores dos 
combustíveis fósseis, mas também ter em 
conta todos os setores potencialmente 
envolvidos, incluindo o do aço;

Or. en

Alteração 5
Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Manifesta a sua preocupação com o 
risco de uma nova crise financeira, tal 

4. Manifesta a sua preocupação com o 
risco de uma nova crise financeira, tal 
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como assinalado pelas instituições 
financeiras internacionais, à luz do 
aumento da dívida pública e privada a nível 
mundial (322 % do PIB mundial); 
manifesta-se apreensivo com as potenciais 
consequências sociais e políticas de tal 
crise – que, segundo o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), seria dez vezes mais 
dura do que a de 2008 – se a UE não 
dispuser de novos instrumentos para 
proteger a coesão social;

como assinalado pelas instituições 
financeiras internacionais, à luz do 
aumento da dívida pública e privada a nível 
mundial (322 % do PIB mundial); 
manifesta-se apreensivo com as potenciais 
consequências sociais e políticas de tal 
crise – que, segundo o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), seria dez vezes mais 
dura do que a de 2008 – se a UE não 
dispuser de novos instrumentos para 
proteger a coesão social, preservar o 
emprego e prevenir os despedimentos 
maciços;

Or. en

Alteração 6

Proposta de resolução
Título da secção e n.ºs 4-A, 4-B, 4-C, 4-D, 4-E, 4-F, 4-G e 4-H (novos)

Proposta de resolução Alteração

... e proteger os cidadãos da UE da 
próxima crise financeira

... e garantir e alcançar uma plena coesão 
social, económica e territorial
4 A. Recorda que um crescimento 
sustentável e inclusivo e um investimento 
e uma política orçamental bem 
direcionados são fundamentais para a 
criação de emprego de qualidade e uma 
maior prosperidade para todos;
4-B. Sublinha, portanto, que o Pacto 
Ecológico deve conduzir ao progresso 
social, melhorando o bem-estar de todos e 
reduzindo as desigualdades sociais, os 
desequilíbrios económicos entre os 
Estados-Membros e as disparidades entre 
géneros e entre gerações; considera que 
uma transição justa não deve deixar 
ninguém nem nenhum lugar para trás e 
deve prever medidas contra as 
desigualdades sociais e económicas; 
reitera que a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima e 
uma sociedade sustentável deve ser 
realizada em conjunto com a 
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implementação do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais;
4-C. Preconiza, por conseguinte, um 
orçamento ambicioso para 2021, para 
promover a implementação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais com base no 
crescimento sustentável de uma economia 
social de mercado altamente competitiva, 
com o objetivo de alcançar o pleno 
emprego e o progresso social, de 
promover a igualdade para todos e a 
solidariedade intergeracional e de 
salvaguardar os direitos da criança, 
consagrados no Tratado da União 
Europeia; salienta, em particular, a 
importância de um financiamento 
adequado para apoiar as medidas 
destinadas a promover a igualdade e o 
igual acesso dos homens e das mulheres 
ao mercado de trabalho; recorda também 
a importância de um financiamento 
adequado e de outros instrumentos que 
promovam o apoio à legislação e às 
políticas antidiscriminação e à sua 
aplicação;
4-D. Salienta que a aplicação dos 
pontos acima referidos exige políticas 
sociais devidamente financiadas e 
sublinha a necessidade de, por 
conseguinte, reforçar os instrumentos 
existentes que contribuem para estes 
objetivos, nomeadamente o Fundo Social 
Europeu + (FSE+) (incluindo a Iniciativa 
para o Emprego dos Jovens(IEJ)), o 
Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas 
mais Carenciadas (FEAC), o Programa 
da UE para o Emprego e a Inovação 
Social (EaSI) e o Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização (FEG);
4-E. Recorda a necessidade de 
direcionar os fundos estruturais e os 
investimentos de forma mais eficaz para a 
promoção do crescimento inclusivo, a 
redução das desigualdades e a promoção 
da convergência social ascendente;
4-F. Alerta para o facto de que 
quaisquer reduções orçamentais nestes 
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domínios poderão dificultar que estas 
políticas sejam eficazes e alcancem os 
seus objetivos; insiste, portanto, em que 
sejam preservadas no próximo QFP e 
continuem a ser executadas 
predominantemente através de 
subvenções;
4-G. Reitera que estes fundos devem 
criar sinergias que contribuam para 
reduzir as divergências e as desigualdades 
sociais, para garantir que ninguém é 
esquecido neste processo;
4-H. Salienta a necessidade de 
assegurar uma transição harmoniosa 
entre o atual período de financiamento e o 
novo QFP, especialmente entre os atuais 
FSE, IEJ, FEAC e EaSI e o novo FSE+;

Or. en

Alteração 7
Proposta de resolução
N.º 4-I (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-I. Solicita um financiamento 
suficiente para apoiar o investimento na 
habitação, para tomar medidas para 
tratar eficazmente dos problemas 
crescentes relacionados com a falta de 
habitação a preços acessíveis, as más 
condições de habitação, a exclusão no que 
se refere à habitação e as pessoas 
sem-abrigo;

Or. en

Alteração 8
Proposta de resolução
N.º 4-J (novo)
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Proposta de resolução Alteração

4-J. Recorda a importância de garantir 
que ninguém seja deixado para trás; 
preconiza, por conseguinte, um 
orçamento da UE que promova a 
igualdade em todas as fases da vida, desde 
o princípio até ao fim da vida das pessoas; 
solicita, para este fim, a criação de um 
programa de apoio aos Estados-Membros 
que pretendam criar ou reforçar uma rede 
pública e universal de acolhimento de 
crianças e de assistência aos idosos, assim 
como uma rede pública para as pessoas 
muito dependentes, como as pessoas com 
deficiência ou as pessoas que necessitam 
de cuidados continuados;

Or. en

Alteração 9
Proposta de resolução
N.ºs 4-K, 4-L, 4-M, 4-N e 4-O (novos)

Proposta de resolução Alteração

4-K. Recorda que o desemprego dos 
jovens continua inaceitavelmente alto e 
caracterizado por disparidades 
significativas entre os Estados-Membros;
4-L. Reitera, por conseguinte, a 
importância de um financiamento 
adequado e de outros instrumentos que 
promovam medidas que combatam o 
desemprego dos jovens e tornem os jovens 
mais empregáveis, nomeadamente a IEJ e 
o Erasmus+;
4-M. Toma nota, além disso, da 
proposta da Comissão de integrar a IEJ 
no FSE+ para o período de programação 
de 2021-2027, mas manifesta a sua 
preocupação com a falta de clareza sobre 
os recursos anuais efetivos consagrados 
ao combate ao desemprego dos jovens no 
futuro FSE+, em particular no que diz 
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respeito às concentrações temáticas no 
Regulamento FSE+; salienta a 
necessidade de manter o nível de 
financiamento para combater o 
desemprego dos jovens pelo menos ao 
nível do período de programação 
precedente;
4-N. Congratula-se com o compromisso 
assumido pela Presidente da Comissão, 
Ursula von der Leyen, nas suas 
orientações políticas, no sentido de 
reforçar a Garantia para a Juventude, 
transformando-a num instrumento 
permanente, com um orçamento maior e a 
apresentação regular de relatórios;
4-O. Insta a que seja assegurado o 
financiamento, em 2021, para prosseguir 
a implementação da Garantia para a 
Juventude nos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 10
Proposta de resolução
N.ºs 10-A, 10-B, 10-C e 10-E (novos)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Lamenta que mais de um quarto 
das crianças da UE estejam em risco de 
pobreza ou de exclusão social;
10-B. Congratula-se, nesta matéria, com 
o compromisso da Comissão de criar a 
Garantia Europeia para a Infância, para 
contribuir para assegurar que todas as 
crianças em risco de pobreza ou de 
exclusão social na Europa tenham acesso 
ao conjunto de direitos mais 
fundamentais, como os cuidados de 
saúde, os serviços de acolhimento de 
crianças, a educação, uma alimentação 
adequada e habitação digna;
10-C. Recorda energicamente que esta 
iniciativa está também relacionada com as 
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negociações sobre o QFP e solicita que a 
Garantia Europeia para a Infância seja 
integrada no futuro FSE+, com pelo 
menos 5,9 mil milhões de EUR de fundos 
novos para todo o período do QFP 
2021-2027;
10-D. Recorda o papel dos instrumentos 
da UE no apoio às empresas e aos 
trabalhadores na sua transição para uma 
economia digital e mais ecológica; reitera 
a importância do ensino e da formação 
profissionais (EFP) na era da 
digitalização; insta a Comissão a explorar 
novas oportunidades de apoio aos 
programas EFP, especialmente nos 
domínios do desenvolvimento de software 
e das tecnologias da informação;
10-E. Solicita que o orçamento de 2021 
preste especial atenção às necessidades e 
às relações com os países e territórios 
ultramarinos (PTU), dado que podem ser 
particularmente vulneráveis ao impacto 
negativo das alterações climáticas; 
salienta, além disso, que o acesso aos 
financiamentos para os PTU deve ser 
melhorado, dado que os recursos 
administrativos e a capacidade técnica 
que possuem são limitados, devido ao seu 
estatuto especial e à sua dimensão;

Or. en

Alteração 11
Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Está decidido a evitar uma nova 
crise de pagamentos; reitera que o limite 
máximo global dos pagamentos deve ter 
em conta o volume sem precedentes das 
autorizações por liquidar no final de 2020 e 
que deverão ser liquidadas no âmbito do 
próximo QFP; observa ainda que, em 2021, 

12. Está decidido a evitar uma nova 
crise de pagamentos; reitera que o limite 
máximo global dos pagamentos deve ter 
em conta o volume sem precedentes das 
autorizações por liquidar no final de 2020 e 
que deverão ser liquidadas no âmbito do 
próximo QFP; observa ainda que, em 2021, 
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as dotações de pagamento se destinarão em 
grande medida à conclusão dos programas 
do período de 2014-2020; sublinha, 
contudo, que essa situação não deve 
impedir o lançamento de novos programas;

as dotações de pagamento se destinarão em 
grande medida à conclusão dos programas 
do período de 2014-2020; sublinha, 
contudo, que essa situação não deve 
impedir o lançamento de novos programas 
e não deve funcionar em detrimento do 
FSE+;

Or. en

Alteração 12
Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Solicita que seja dada especial 
atenção para garantir uma transição sem 
interrupção para os financiamentos ao 
abrigo do atual eixo Progress do EaSI;

Or. en


