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Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta que, embora sendo inferior ao 

de anos anteriores, o desemprego dos 

jovens continua a ser inaceitavelmente 

elevado em determinados 

Estados-Membros, em especial nas regiões 

economicamente menos desenvolvidas, e 

que a situação dos jovens NEET (que não 

trabalham, não estudam e não seguem uma 

formação) e dos desempregados de longa 

duração é particularmente preocupante; 

realça que os jovens são o grupo em maior 

risco de pobreza e de exclusão social e 

económica; decide, por conseguinte, 

reforçar a Iniciativa para o Emprego dos 

Jovens (IEJ) para além do nível proposto 

pela Comissão; salienta que esse reforço 

não deve de modo algum ser encarado 

como uma antecipação da dotação da IEJ 

aprovada no contexto da revisão intercalar 

do QFP; salienta, no entanto, que a IEJ 

deve continuar a ser melhorada, sendo 

ainda necessário torná-la mais eficiente, a 

fim de aumentar o seu valor acrescentado 

europeu para as políticas de emprego dos 

jovens nos Estados-Membros, 

assegurando, nomeadamente, que não 

substitui o financiamento ao abrigo de 

anteriores políticas nacionais; 

5. Salienta que o desemprego dos jovens 

continua a ser inaceitavelmente elevado em 

determinados Estados-Membros, em 

especial nas regiões economicamente 

menos desenvolvidas, e que a situação dos 

jovens NEET (que não trabalham, não 

estudam e não seguem uma formação) e 

dos desempregados de longa duração é 

particularmente preocupante; realça que os 

jovens são o grupo em maior risco de 

pobreza e de exclusão social e económica; 

decide, por conseguinte, reforçar a 

Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ) 

para além do nível proposto pela 

Comissão; salienta que esse reforço não 

deve de modo algum ser encarado como 

uma antecipação da dotação da IEJ 

aprovada no contexto da revisão intercalar 

do QFP e apela a que a presente iniciativa 

seja um plano de emprego ligado a um 

plano público social e ambiental para a 

Europa, que incentive os 

Estados-Membros a aumentarem o nível 

de absorção do financiamento e a criarem 

mais empregos de qualidade para os 

jovens;  
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