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SUGESTÕES

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

1. 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);

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;

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;

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;

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;

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 
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dotações de pagamento); 

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;

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;

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; 

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;

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;

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.


