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27.10.2015 B8-1093/1 

Alteração  1 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-1093/2015 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

sobre a integração dos desempregados de longa duração no mercado de trabalho 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que, devido à crise 

económica e às suas consequências, o 

desemprego de longa duração duplicou 

desde 2007 e representa metade do 

desemprego total, ou seja, mais de 12 

milhões de pessoas, que constituem 5 % da 

população ativa da UE; que, em 2014, mais 

de 60 % dos desempregados de longa 

duração estavam sem emprego há pelo 

menos dois anos consecutivos;  

A. Considerando que, devido à crise 

económica, intensificada pelos planos de 

austeridade impostos pela UE e respetivas 

consequências, o desemprego de longa 

duração duplicou desde 2007 e representa 

metade do desemprego total, ou seja, mais 

de 12 milhões de pessoas, que constituem 5 

% da população ativa da UE; que, em 

2014, mais de 60 % dos desempregados de 

longa duração estavam sem emprego há 

pelo menos dois anos consecutivos;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/2 

Alteração  2 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-1093/2015 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

sobre a integração dos desempregados de longa duração no mercado de trabalho 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que a taxa de desemprego 

de longa duração difere sensivelmente 

entre os Estados-Membros, variando entre 

1,5 % na Áustria e 19,5 % na Grécia; que 

os Estados-Membros com as mais elevadas 

taxas de desemprego de longa duração são 

a Itália, Portugal, a Eslováquia, a Croácia, 

a Espanha e a Grécia; que a recuperação 

económica deve adquirir um maior 

dinamismo, uma vez que, atualmente, não 

confere um impulso suficiente para reduzir 

de forma significativa as elevadas taxas de 

desemprego estrutural; 

B. Considerando que a taxa de desemprego 

de longa duração difere sensivelmente 

entre os Estados-Membros, variando entre 

1,5 % na Áustria e 19,5 % na Grécia; que 

os Estados-Membros com as mais elevadas 

taxas de desemprego de longa duração são 

a Itália, Portugal, a Eslováquia, a Croácia, 

a Espanha e a Grécia, sendo estes países as 

primeiras vítimas dos planos de 

austeridade que afetarão em breve todos 

os Estados-Membros; que a recuperação 

económica deve adquirir um maior 

dinamismo, uma vez que, atualmente, não 

confere um impulso suficiente para reduzir 

de forma significativa as elevadas taxas de 

desemprego estrutural; que as 

consequências dramáticas das políticas de 

austeridade da UE são ainda visíveis;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/3 

Alteração  3 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-1093/2015 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

sobre a integração dos desempregados de longa duração no mercado de trabalho 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 

Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que o não registo de uma 

grande percentagem de desempregados de 

longa duração e as falhas metodológicas no 

que toca à recolha de dados fazem com que 

a situação seja subestimada nas estatísticas 

oficiais;  

C. Considerando que o não registo de uma 

grande percentagem de desempregados de 

longa duração e as falhas metodológicas no 

que toca à recolha de dados fazem com que 

a situação seja subestimada nas estatísticas 

oficiais, o que, deste modo, comprova que 

as organizações ativas no domínio do 

desemprego não estão adaptadas a essa 

missão;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/4 

Alteração  4 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-1093/2015 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

sobre a integração dos desempregados de longa duração no mercado de trabalho 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que o desemprego de 

longa duração conduz, muitas vezes, a 

pobreza, desigualdade e exclusão social, 

afetando desproporcionadamente as 

pessoas vulneráveis que ocupam uma 

posição desfavorecida no mercado de 

trabalho;  

D. Considerando que o desemprego de 

longa duração conduz, muitas vezes, a 

pobreza, desigualdade e exclusão social 

para todas as categorias de pessoas, 

independentemente do sexo, da idade e da 

cor; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/5 

Alteração  5 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-1093/2015 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

sobre a integração dos desempregados de longa duração no mercado de trabalho 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que o desemprego de 

longa duração isola progressivamente as 

pessoas em relação ao mercado de 

trabalho, devido à deterioração das 

competências, à perda de contacto com as 

redes profissionais e à perda do ritmo de 

trabalho, podendo traduzir-se numa espiral 

de afastamento da sociedade, em tensões 

domésticas e em sentimentos de alienação; 

que todos os anos, perto de um quinto dos 

desempregados de longa duração perdem a 

motivação e passam a engrossar as fileiras 

de inativos, em resultado da falta de 

sucesso nos seus esforços de procura de 

emprego; 

E. Considerando que o desemprego de 

longa duração isola progressivamente as 

pessoas em relação ao mercado de 

trabalho, devido à deterioração das 

competências, à perda de contacto com as 

redes profissionais e à perda do ritmo de 

trabalho, podendo traduzir-se numa espiral 

de afastamento da sociedade, em tensões 

domésticas e em sentimentos de alienação; 

que todos os anos, perto de um quinto dos 

desempregados de longa duração perdem a 

motivação e passam a engrossar as fileiras 

de inativos, em resultado da falta de 

sucesso nos seus esforços de procura de 

emprego; que o número de suicídios 

aumentou exponencialmente em todos os 

tipos de emprego e em todas as classes 

sociais; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/6 

Alteração  6 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-1093/2015 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

sobre a integração dos desempregados de longa duração no mercado de trabalho 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 

Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que as consequências do 

desemprego de longa duração são 

particularmente graves em agregados 

familiares sem emprego, traduzindo-se, 

muitas vezes, num baixo nível 

educacional, na separação do «mundo 

laboral», no aumento dos problemas 

mentais e de saúde, na exclusão social e, 

nos casos mais graves, na transmissão da 

pobreza de geração em geração; 

Suprimido 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/7 

Alteração  7 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-1093/2015 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

sobre a integração dos desempregados de longa duração no mercado de trabalho 

Proposta de resolução 

Considerando I 

 

Proposta de resolução Alteração 

I. Considerando que a persistência de 

elevados níveis de desemprego de longa 

duração prejudica a realização das metas 

globais da Estratégia Europa 2020, a saber, 

um nível de emprego de 75 % na faixa 

etária de 20-64 anos e a redução em, pelo 

menos, 20 milhões do número de pessoas 

em situação, ou em risco, de pobreza ou 

exclusão social; 

I. Considerando que a persistência de 

elevados níveis de desemprego de longa 

duração prejudica a realização das metas 

globais da Estratégia Europa 2020 

apoiadas e defendidas pela UE, a saber, 

um nível de emprego de 75 % na faixa 

etária de 20-64 anos e a redução em, pelo 

menos, 20 milhões do número de pessoas 

em situação, ou em risco, de pobreza ou 

exclusão social; que esses objetivos são 

utópicos e irrealistas no atual contexto da 

globalização; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/8 

Alteração  8 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-1093/2015 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

sobre a integração dos desempregados de longa duração no mercado de trabalho 

Proposta de resolução 

Considerando K 

 

Proposta de resolução Alteração 

K. Considerando que a presente 

recomendação se assemelha à Garantia 

para a Juventude; que cumpre retirar 

ensinamentos das primeiras experiências 

adquiridas com a introdução da Garantia 

para a Juventude; 

K. Considerando que a presente 

recomendação se assemelha à Garantia 

para a Juventude; que cumpre retirar 

ensinamentos das primeiras experiências 

adquiridas com a introdução da Garantia 

para a Juventude; que já se sabe que a 

Garantia para a Juventude é um fracasso; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/9 

Alteração  9 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-1093/2015 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

sobre a integração dos desempregados de longa duração no mercado de trabalho 

Proposta de resolução 

Considerando K-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 K-A. Considerando que a única forma de 

combate ao desemprego é criar mais 

empregos e, como tal, apoiar as PME, 

tendo em conta que estas são responsáveis 

por 90 % do total dos postos de trabalho;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/10 

Alteração  10 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-1093/2015 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

sobre a integração dos desempregados de longa duração no mercado de trabalho 

Proposta de resolução 

Considerando K-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 K-B. Considerando que a principal causa 

do desemprego é o «dumping» social dos 

países com baixos custos, que destrói os 

nossos empregos no setor industrial; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/11 

Alteração  11 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-1093/2015 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

sobre a integração dos desempregados de longa duração no mercado de trabalho 

Proposta de resolução 

Considerando K-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 K-C. Considerando que a única forma de 

nos protegermos desses países com baixos 

custos é a reintrodução das fronteiras e 

das taxas, a fim de defender a nossa 

produção interna; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/12 

Alteração  12 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-1093/2015 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

sobre a integração dos desempregados de longa duração no mercado de trabalho 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Acolhe com agrado a iniciativa da 

Comissão de propor uma Recomendação 

do Conselho sobre a integração dos 

desempregados de longa duração no 

mercado de trabalho; salienta que uma 

apresentação antecipada da proposta e o 

respetivo acordo em sede de Conselho 

teriam evitado uma parte do desemprego 

de longa duração que se regista atualmente; 

manifesta a sua preocupação com a 

possibilidade de a recomendação do 

Conselho não ser suficiente para remediar 

prontamente a situação dos desempregados 

de longa duração e incentiva os Estados-

Membros a produzirem resultados; 

1. Acolhe com agrado a iniciativa da 

Comissão de propor uma Recomendação 

do Conselho sobre a integração dos 

desempregados de longa duração no 

mercado de trabalho; salienta que uma 

apresentação antecipada da proposta, o 

respetivo acordo em sede de Conselho e 

uma redução das políticas irresponsáveis 

da UE teriam evitado uma parte do 

desemprego de longa duração que se 

regista atualmente; manifesta a sua 

preocupação com a possibilidade de a 

recomendação do Conselho não ser 

suficiente para remediar prontamente a 

situação dos desempregados de longa 

duração e incentiva os Estados-Membros a 

produzirem resultados; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/13 

Alteração  13 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-1093/2015 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

sobre a integração dos desempregados de longa duração no mercado de trabalho 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Apoia as três principais componentes da 

proposta: (i) melhorar significativamente o 

registo dos desempregados de longa 

duração junto dos serviços de emprego, 

visando uma cobertura exaustiva; (ii) 

avaliar o potencial, as necessidades 

individuais e as preferências de emprego 

dos desempregados de longa duração, antes 

de atingirem 18 meses em situação de 

desemprego; e (iii) propiciar um «acordo 

de integração no emprego», entre o 

desempregado de longa duração e os 

serviços em causa, que seja adaptado, 

equilibrado e inteligível, num prazo 

máximo de 18 meses após o início do 

período de desemprego; salienta, no 

entanto, que a avaliação individual deve 

efetuar-se nos primeiros 12 meses de 

desemprego, por forma a assegurar que o 

acordo de integração no emprego possa ser 

realizado antes de serem atingidos 18 

meses de desemprego; realça que, sempre 

que aplicável, a abordagem em três fases 

não deve carecer da integração global de 

intervenientes não estatais no processo, tais 

como as ONG sociais que trabalham com 

desempregados de longa duração; 

2. Manifesta dúvidas quanto às condições 

materiais e à viabilidade prática das três 

principais componentes da proposta: (i) 

melhorar significativamente o registo dos 

desempregados de longa duração junto dos 

serviços de emprego, visando uma 

cobertura exaustiva; (ii) avaliar o potencial, 

as necessidades individuais e as 

preferências de emprego dos 

desempregados de longa duração, antes de 

atingirem 18 meses em situação de 

desemprego; e (iii) propiciar um «acordo 

de integração no emprego», entre o 

desempregado de longa duração e os 

serviços em causa, que seja adaptado, 

equilibrado e inteligível, num prazo 

máximo de 18 meses após o início do 

período de desemprego; salienta, no 

entanto, que a avaliação individual deve 

efetuar-se no primeiro mês de desemprego, 

por forma a assegurar que o acordo de 

integração no emprego possa ser realizado 

antes de serem atingidos seis meses de 

desemprego; realça que, sempre que 

aplicável, a abordagem em três fases não 

deve carecer da integração global de 

intervenientes não estatais no processo, tais 

como as ONG sociais que trabalham com 

desempregados de longa duração, a menos 

que os Estados-Membros já disponham de 

serviços nacionais de emprego;  
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27.10.2015 B8-1093/14 

Alteração  14 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-1093/2015 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

sobre a integração dos desempregados de longa duração no mercado de trabalho 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Apoia o apelo a uma cooperação estreita 

e a uma coordenação eficaz de todas as 

partes envolvidas na reintegração dos 

desempregados de longa duração 

(incluindo, sempre que aplicável, as 

organizações da sociedade civil) e à 

criação de balcões únicos onde a pessoa 

desempregada beneficie da presença um 

profissional responsável pelo seu processo 

(«ponto de contacto único»), sem que o 

esforço de reinserção seja prejudicado em 

caso de mudança de regime de prestações 

para o desempregado; 

4. Destaca o apelo a uma cooperação 

estreita e a uma coordenação eficaz de 

todas as partes envolvidas na reintegração 

dos desempregados de longa duração 

(incluindo, sempre que aplicável, as 

organizações da sociedade civil) e à 

criação de balcões únicos onde a pessoa 

desempregada beneficie da presença um 

profissional responsável pelo seu processo 

(«ponto de contacto único»), sem que o 

esforço de reinserção seja prejudicado em 

caso de mudança de regime de prestações 

para o desempregado; manifesta a sua 

preocupação com a eficácia desta 

abordagem, atendendo à falta de recursos 

e às restrições orçamentais e financeiras 

que os Estados-Membros deverão 

estabelecer a pedido da UE; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/15 

Alteração  15 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-1093/2015 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

sobre a integração dos desempregados de longa duração no mercado de trabalho 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Realça a necessidade de uma abordagem 

individual na avaliação das capacidades e 

necessidades dos desempregados de longa 

duração, no que se refere à sua 

reintegração no mercado de trabalho, que 

decorra do respeito dos direitos existentes e 

tenha igualmente em conta a sua situação 

pessoal e as suas eventuais necessidades 

nesse contexto; salienta a necessidade de 

dispor de pessoal suficiente e altamente 

qualificado, capaz de adotar abordagens 

individuais para os desempregados de 

longa duração, os quais constituem um 

grupo heterogéneo;  

5. Realça a necessidade de uma abordagem 

individual na avaliação das capacidades e 

necessidades dos desempregados de longa 

duração, no que se refere à sua 

reintegração no mercado de trabalho, que 

decorra do respeito dos direitos existentes e 

tenha igualmente em conta a sua situação 

pessoal e as suas eventuais necessidades 

nesse contexto; salienta a necessidade de 

dispor de pessoal suficiente e altamente 

qualificado, capaz de adotar abordagens 

individuais para os desempregados de 

longa duração, os quais constituem um 

grupo heterogéneo; salienta a necessidade 

de dispor de serviços de emprego mais 

eficazes; incentiva, por conseguinte, os 

Estados-Membros a afetarem mais 

recursos aos respetivos serviços nacionais 

de emprego; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/16 

Alteração  16 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-1093/2015 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

sobre a integração dos desempregados de longa duração no mercado de trabalho 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Considera essencial adaptar todos os 

programas de reintegração dos 

desempregados de longa duração às 

necessidades do mercado de trabalho e 

formulá-los em estreita cooperação com os 

parceiros sociais; exorta os Estados-

Membros a motivarem os empregadores, 

designadamente num espírito de 

responsabilidade social das empresas, para 

que se empenhem ativamente na oferta de 

oportunidades de emprego para os 

desempregados de longa duração e, sempre 

que for necessário, nomeiem tutores, a fim 

de facilitar a reintegração harmoniosa dos 

desempregados de longa duração nos seus 

postos de trabalho; insta os serviços de 

emprego dos Estados-Membros a 

auxiliarem as PME na facilitação dessa 

tutoria; recorda que os desempregados de 

longa duração necessitam não só de 

emprego, mas também de aconselhamento 

e de preparação para uma bem-sucedida 

reinserção no mercado de trabalho; 

7. Considera essencial adaptar todos os 

programas de reintegração dos 

desempregados de longa duração às 

necessidades do mercado de trabalho e 

formulá-los em estreita cooperação com os 

parceiros sociais; exorta os Estados-

Membros a motivarem os empregadores, 

designadamente num espírito de 

responsabilidade social das empresas, para 

que se empenhem ativamente na oferta de 

oportunidades de emprego para os 

desempregados de longa duração e, sempre 

que for necessário, nomeiem tutores, a fim 

de facilitar a reintegração harmoniosa dos 

desempregados de longa duração nos seus 

postos de trabalho; insta os serviços de 

emprego dos Estados-Membros a 

auxiliarem as PME na facilitação dessa 

tutoria; recorda que os desempregados de 

longa duração necessitam não só de 

emprego, mas também de aconselhamento 

e de preparação para uma bem-sucedida 

reinserção no mercado de trabalho; realça 

que essas disposições devem ter um 

caráter voluntário e ser adaptadas por 

cada Estado-Membro de acordo com a 

respetiva situação nacional; solicita com 

particular ênfase que as referidas 

disposições sejam, e continuem a ser, não 

vinculativas; 
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27.10.2015 B8-1093/17 

Alteração  17 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-1093/2015 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

sobre a integração dos desempregados de longa duração no mercado de trabalho 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Insta os Estados-Membros a integrarem 

os fundos da UE – nomeadamente através 

do Fundo Social Europeu – nas suas 

políticas nacionais, a fim de utilizar um 

financiamento nacional adequado para 

lutar contra o desemprego de longa 

duração; salienta que as limitações 

orçamentais com que se deparam 

determinados Estados-Membros 

(mormente no âmbito dos programas de 

ajustamento económico) não devem 

impedir a rápida aplicação da 

recomendação; insta a Comissão a explorar 

opções para um acesso rápido ao 

financiamento da UE e, sempre que 

possível, a mobilizar recursos adicionais, 

como no caso da Iniciativa para o Emprego 

dos Jovens; salienta a necessidade de 

vários Estados-Membros afetarem 

financiamento adequado para o reforço das 

capacidades administrativas dos serviços 

de emprego;  

8. Insta os Estados-Membros a integrarem 

os fundos da UE – nomeadamente através 

do Fundo Social Europeu – nas suas 

políticas nacionais, a fim de utilizar um 

financiamento nacional adequado para 

lutar contra o desemprego de longa 

duração, atendendo a que os fundos 

europeus já estão a ser usados para 

muitos fins diferentes e que essa nova 

utilização não deve ter um impacto 

negativo nos anteriores beneficiários; 

salienta que as limitações orçamentais com 

que se deparam determinados Estados-

Membros e que foram impostas pela UE 

(mormente no âmbito dos programas de 

ajustamento económico) devem ser tidas 

em conta, porquanto poderão 

legitimamente impedir a rápida aplicação 

da recomendação; insta a Comissão a 

explorar opções para um acesso rápido ao 

financiamento da UE e, sempre que 

possível, a mobilizar recursos adicionais, 

como no caso da Iniciativa para o Emprego 

dos Jovens; salienta a necessidade de 

vários Estados-Membros afetarem 

financiamento adequado para o reforço das 

capacidades administrativas dos serviços 

de emprego;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/18 

Alteração  18 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-1093/2015 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

sobre a integração dos desempregados de longa duração no mercado de trabalho 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Insta a Comissão e os Estados-Membros 

a avaliarem a forma de apoiar os 

programas específicos de formação no 

local de trabalho, bem como os planos de 

desenvolvimento empresarial e de 

investimento que criaram postos de 

trabalho sustentáveis e de qualidade para 

os desempregados de longa duração; 

9. Insta os Estados-Membros a avaliarem a 

forma de apoiar os programas específicos 

de formação no local de trabalho, bem 

como os planos de desenvolvimento 

empresarial e de investimento que criaram 

postos de trabalho sustentáveis e de 

qualidade para os desempregados de longa 

duração; exorta a Comissão a permitir que 

os Estados-Membros tomem as medidas 

necessárias nos seus territórios nacionais; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/19 

Alteração  19 

Dominique Martin 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-1093/2015 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

sobre a integração dos desempregados de longa duração no mercado de trabalho 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Recorda a sua posição sobre a decisão 

do Conselho relativa às orientações para 

as políticas de emprego dos 

Estados-Membros, que insiste na 

necessidade de medidas específicas para 

proteger os desempregados de longa 

duração da exclusão social e para 

garantir a sua reintegração no mercado 

de trabalho, no respeito dos Tratados; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


