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Alteração 1
Marian Harkin

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com o sétimo e oitavo 
relatórios de situação e solicita à Comissão 
que examine, no sexto relatório sobre a 
coesão económica e social em 2014, quais 
os efeitos a longo prazo implicados pela 
cada vez mais ténue coesão entre as regiões 
europeias em consequência da crise 
económica, e quais as medidas adotadas 
para erradicar tais disparidades;

1. Congratula-se com o sétimo e oitavo 
relatórios de situação e solicita à Comissão 
que examine, no sexto relatório sobre a 
coesão económica e social em 2014, quais 
os efeitos a longo prazo implicados pela 
cada vez mais ténue coesão entre as
regiões e os países europeus em 
consequência da crise económica, e quais 
as medidas adotadas para erradicar tais 
disparidades, nomeadamente no que 
respeita à coesão entre regiões 
participantes e não participantes nos 
programas;

Or. en

Alteração 2
Elisabeth Schroedter
em nome do Grupo dos Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta que o PIB deve continuar a 
ser um dos principais critérios de 
determinação da elegibilidade para efeitos 
de apoio da política regional, mas tem de 
ser complementado por outros 
indicadores que permitam identificar as 
regiões mais vulneráveis; sublinha que o 
PIB não proporciona, por si só, uma 
imagem abrangente do desenvolvimento 
regional e da coesão social, omitindo 
fatores sociais pertinentes, como as 
disparidades em termos de rendimentos e 
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o desemprego;

Or. en

Alteração 3
Antigoni Papadopoulou

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Incentiva a Comissão a apoiar 
medidas específicas para a criação de 
emprego sustentável, o investimento na 
educação para o desenvolvimento local e 
regional, a promoção do 
empreendedorismo local e o 
desenvolvimento de novos instrumentos 
financeiros para todos os tipos de 
empresas, em especial pequenas e médias 
empresas (PME), a fim de combater os 
crescentes níveis de desemprego, de 
pobreza e de exclusão social;

Or. en

Alteração 4
Antigoni Papadopoulou

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Reconhece que uma grande parte da 
despesa do FSE (Fundo Social Europeu) 
é afetada à promoção de mais e melhores 
empregos, ao apoio à integração e à 
participação de grupos desfavorecidos e 
ao desenvolvimento de uma sociedade 
inclusiva acessível a todos;  salienta, 
todavia, que, em tempos de crise, deve ser 
dada maior atenção ao facto de o Fundo 
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Social Europeu (FSE) estar eficazmente 
orientado para o combate às 
desigualdades locais e regionais e à 
exclusão social; sublinha a importância 
de proporcionar acesso ao emprego, em 
particular, por parte dos grupos mais 
vulneráveis e dos jovens, e de apoiar a 
reintegração das mulheres no mercado de 
trabalho, reduzindo a segregação com 
base no género;

Or. en

Alteração 5
Elisabeth Schroedter
em nome do Grupo dos Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Assinala que o elevado número de 
jovens que abandonam precocemente a 
escola é, em determinadas regiões, 
amplamente superior ao objetivo 
estabelecido de 10 %, o que torna
imperioso encontrar soluções com vista à 
integração destes jovens com baixos níveis 
de qualificações no mercado de trabalho, 
atendendo a que a falta de qualificações 
origina o desemprego, do qual, por sua 
vez, resulta a pobreza;

2. Assinala que o elevado número de 
jovens que abandonam precocemente a 
escola é, em determinadas regiões, 
amplamente superior ao objetivo 
estabelecido de 10 % e que estes jovens 
devem receber uma resposta que satisfaça 
as suas necessidades, seja a nível de 
ensino, de formação ou de emprego; 
refere, neste contexto, a importância da 
Garantia para a Juventude para os jovens 
que abandonam precocemente a escola e 
salienta que, a fim de reduzir o número de 
jovens nesta situação, o sistema educativo 
deverá ser inclusivo e garantir a 
igualdade de oportunidades para todos; 
destaca que é imperioso encontrar soluções 
com vista à integração destes jovens com 
baixos níveis de qualificações no mercado 
de trabalho, atendendo a que a falta de 
qualificações pode aumentar o risco de
desemprego, o qual, por sua vez, aumenta 
o risco de pobreza;
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Or. en

Alteração 6
Lívia Járóka

Draft opinion
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Assinala que o elevado número de 
jovens que abandonam precocemente a 
escola é, em determinadas regiões, 
amplamente superior ao objetivo 
estabelecido de 10 %, o que torna 
imperioso encontrar soluções com vista à 
integração destes jovens com baixos níveis 
de qualificações no mercado de trabalho, 
atendendo a que a falta de qualificações 
origina o desemprego, do qual, por sua vez, 
resulta a pobreza;

2. Assinala que o elevado número de 
jovens que abandonam precocemente a 
escola é, em determinadas regiões, 
amplamente superior ao objetivo 
estabelecido de 10 %, o que torna 
imperioso encontrar soluções com vista à 
integração destes jovens com baixos níveis 
de qualificações no mercado de trabalho,
oferecendo uma formação técnica e 
profissional de qualidade e acessível que 
os ajude a desenvolver competências 
requeridas pelo mercado de trabalho,
atendendo a que a falta de qualificações 
origina o desemprego, do qual, por sua vez, 
resulta a pobreza e que envolve uma 
multiplicidade de desafios sociais 
relacionados com a exclusão, a alienação 
e o insucesso dos esforços para terem uma 
vida independente;

Or. en

Alteração 7
Antigoni Papadopoulou

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Assinala que o elevado número de 
jovens que abandonam precocemente a 
escola é, em determinadas regiões, 
amplamente superior ao objetivo 

2. Assinala que o elevado número de 
jovens que abandonam precocemente a 
escola é, em determinadas regiões, 
amplamente superior ao objetivo 
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estabelecido de 10 %, o que torna 
imperioso encontrar soluções com vista à 
integração destes jovens com baixos níveis 
de qualificações no mercado de trabalho, 
atendendo a que a falta de qualificações 
origina o desemprego, do qual, por sua vez, 
resulta a pobreza;

estabelecido de 10 %, o que torna 
imperioso encontrar soluções com vista à 
integração destes jovens com baixos níveis 
de qualificações no mercado de trabalho, 
atendendo a que a falta de qualificações 
origina o desemprego, do qual, por sua vez, 
resulta a pobreza; para tal, o contributo do 
FSE é essencial, na medida em que ajuda 
um maior número de jovens a 
prosseguirem os seus estudos e a 
adquirirem as qualificações necessárias à 
atividade profissional e à progressão na 
carreira e em que assegura um acesso 
mais abrangente a uma educação de 
elevada qualidade, com projetos 
especialmente destinados a crianças 
oriundas de grupos desfavorecidos e de 
minorias.

Or. en

Alteração 8
Marian Harkin

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Assinala que o elevado número de 
jovens que abandonam precocemente a 
escola é, em determinadas regiões, 
amplamente superior ao objetivo 
estabelecido de 10 %, o que torna 
imperioso encontrar soluções com vista à 
integração destes jovens com baixos níveis 
de qualificações no mercado de trabalho, 
atendendo a que a falta de qualificações 
origina o desemprego, do qual, por sua vez, 
resulta a pobreza;

2. Assinala que o elevado número de 
jovens que abandonam precocemente a 
escola é, em determinadas regiões, 
amplamente superior ao objetivo 
estabelecido de 10%, o que torna imperioso 
encontrar soluções com vista à integração 
destes jovens com baixos níveis de 
qualificações no mercado de trabalho, 
atendendo a que a falta de qualificações 
origina o desemprego, do qual, por sua vez, 
resulta a pobreza, e insta os 
Estados-Membros a promoverem uma 
adequada formação técnica ou 
profissional que beneficie os seus 
cidadãos;

Or. en
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Alteração 9
Antigoni Papadopoulou

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a adotarem políticas 
favoráveis ao crescimento, incluindo a 
definição de prioridades nos domínios da 
educação, da aprendizagem ao longo da 
vida, da investigação e da inovação, dado 
que, isoladamente, as medidas de 
austeridade não são suficientes para 
combater a atual crise económica;

Or. en

Alteração 10
Antigoni Papadopoulou

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Salienta que a situação do emprego 
dos jovens está bastante dependente da 
situação económica global e, 
consequentemente, que o apoio, a 
orientação e o acompanhamento dos 
mesmos na sua transição do ensino para o 
meio profissional é importante e 
pertinente; solicita, por conseguinte, à 
Comissão que harmonize futuras 
propostas de políticas neste domínio com 
as iniciativas «Juventude em Movimento» 
e «Oportunidades para a Juventude»;

Or. en
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Alteração 11
Elisabeth Schroedter
em nome do Grupo dos Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha que os níveis de emprego em 
determinadas regiões continuam a ser 
inferiores a 60 %, e que várias regiões 
alcançam inclusive níveis inferiores em 
20-25 % aos próprios objetivos nacionais, 
penalizando em particular os jovens, as 
mulheres, os idosos e as pessoas com 
deficiência,  categorias de pessoas estas 
cujo emprego requer a adoção de medidas 
específicas, tendo particularmente em 
conta o facto que, em algumas zonas 
periféricas, são já inúmeras as gerações 
sucessivas em situação de desemprego, o 
que ameaça sobremaneira as camadas da 
população marginalizadas;

3. Sublinha que os níveis de emprego em 
determinadas regiões continuam a ser 
inferiores a 60 %, que várias regiões 
alcançam inclusive níveis inferiores em 
20-25 % aos próprios objetivos nacionais, 
penalizando em particular os jovens, as 
mulheres, os idosos e as pessoas com 
deficiência, e que certas medidas de 
combate à crise têm repercussões 
negativas na coesão e aumentaram 
drasticamente as desigualdades na UE; 
salienta que a manutenção dos postos de 
trabalho dos grupos de alto risco ou a 
criação de oportunidades de emprego 
destinadas aos mesmos requerem a adoção 
de medidas orientadas para a criação de 
emprego e de oportunidades de formação, 
bem como para a conservação do 
emprego; sublinha que, em algumas zonas 
periféricas, são já inúmeras as gerações 
sucessivas em situação de desemprego, o 
que ameaça sobremaneira as camadas da 
população marginalizadas; 

Or. en

Alteração 12
Marian Harkin

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha que os níveis de emprego em 
determinadas regiões continuam a ser 
inferiores a 60 %, e que várias regiões 

3. Sublinha que os níveis de emprego em 
determinadas regiões continuam a ser 
inferiores a 60 %, e que várias regiões 
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alcançam inclusive níveis inferiores em 
20-25 % aos próprios objetivos nacionais, 
penalizando em particular os jovens, as 
mulheres, os idosos e as pessoas com 
deficiência,  categorias de pessoas estas 
cujo emprego requer a adoção de medidas 
específicas, tendo particularmente em 
conta o facto que, em algumas zonas 
periféricas, são já inúmeras as gerações 
sucessivas em situação de desemprego, o 
que ameaça sobremaneira as camadas da 
população marginalizadas;

alcançam inclusive níveis inferiores em 
20-25 % aos próprios objetivos nacionais, 
penalizando em particular os jovens, as 
mulheres, os mais idosos, os prestadores 
de cuidados e as pessoas com deficiência,  
categorias de pessoas estas cujo emprego 
requer a adoção de medidas específicas, 
tendo particularmente em conta o facto 
que, em algumas zonas periféricas, são já 
inúmeras as gerações sucessivas em 
situação de desemprego, o que ameaça 
sobremaneira as camadas da população 
marginalizadas;

Or. en

Alteração 13
Antigoni Papadopoulou

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Recorda que as taxas de emprego se 
mantêm muito abaixo do objetivo fixado 
na estratégia Europa 2020 de aumentar 
para um valor igual ou superior a 75 % a 
percentagem da população empregada 
com idade compreendida entre 20 e 64 
anos até 2020; observa que, embora não 
existam objetivos específicos em matéria 
de taxa de emprego a nível regional, os 
Estados-Membros da UE estabeleceram, 
individualmente, objetivos nacionais que, 
na maioria dos casos, não foram 
atingidos, uma vez que a crise económica 
e financeira teve repercussões bastante 
assimétricas nos mercados de trabalho 
regionais, predominantemente no sul da 
Europa, com um aumento bastante 
acentuado do desemprego dos jovens; 

Or. en
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Alteração 14
Antigoni Papadopoulou

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Sublinha as desigualdades registadas 
na UE entre as taxas mais altas de 
emprego regional da Europa central e 
setentrional, nomeadamente da 
Alemanha, dos Países Baixos, da Áustria, 
da Suécia e do Reino Unido, e as taxas de 
emprego regional mais baixas de 
Espanha, Itália, Grécia, Hungria, Chipre 
e Portugal; 

Or. en

Alteração 15
Elisabeth Schroedter
em nome do Grupo dos Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Destaca que, como sintoma do chamado 
«paradoxo urbano», nas regiões das 
capitais, que, segundo os indicadores, são 
consideradas como desenvolvidas, o 
número das famílias expostas ao risco de 
pobreza e a privações materiais, cuja 
intensidade de trabalho é extremamente 
baixa, e que são ameaçadas de exclusão, é 
muitas vezes mais elevado; Trata-se 
sobretudo de famílias monoparentais que 
prestam cuidados a um familiar deficiente 
ou de idosos prestes a reformar-se que 
requerem uma atenção especial na 
aplicação do «Design para todos»,
incluindo acesso físico e acesso à 
informação e comunicação, cuja 
concretização deve ser avaliada à luz de 

4. Destaca que, como sintoma do chamado 
«paradoxo urbano», nas regiões das 
capitais, que, segundo os indicadores, são 
consideradas como desenvolvidas, o 
número das famílias expostas ao risco de 
pobreza, privações materiais, degradação 
ambiental e más condições habitacionais, 
cuja intensidade de trabalho é 
extremamente baixa, e que são ameaçadas 
de exclusão e de pobreza energética, é 
muitas vezes mais elevado; considera que, 
neste contexto, é importante ter em conta 
a questão do acesso físico e do acesso à 
informação e comunicação, cuja 
concretização deve ser avaliada à luz de 
indicadores objetivos e comparáveis, tendo 
também em conta as alterações 
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indicadores objetivos e comparáveis, tendo 
também em conta as alterações 
demográficas.

demográficas.

Or. en

Alteração 16
Marian Harkin

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Destaca que, como sintoma do chamado 
«paradoxo urbano», nas regiões das 
capitais, que, segundo os indicadores, são 
consideradas como desenvolvidas, o 
número das famílias expostas ao risco de 
pobreza e a privações materiais, cuja 
intensidade de trabalho é extremamente 
baixa, e que são ameaçadas de exclusão, é 
muitas vezes mais elevado; Trata-se
sobretudo de famílias monoparentais que 
prestam cuidados a um familiar deficiente
ou de idosos prestes a reformar-se que 
requerem uma atenção especial na 
aplicação do «Design para todos», 
incluindo acesso físico e acesso à 
informação e comunicação, cuja 
concretização deve ser avaliada à luz de 
indicadores objetivos e comparáveis, tendo 
também em conta as alterações 
demográficas.

4. Destaca que, como sintoma do chamado 
«paradoxo urbano», nas regiões das 
capitais, que, segundo os indicadores, são 
consideradas como desenvolvidas, o 
número das famílias expostas ao risco de 
pobreza e a privações materiais, cuja 
intensidade de trabalho é extremamente 
baixa, e que são ameaçadas de exclusão, é 
muitas vezes mais elevado; trata-se
sobretudo de famílias monoparentais, de 
prestadores de cuidados, ou de idosos 
prestes a reformar-se que requerem uma 
atenção especial na aplicação do «Design 
para todos», incluindo acesso físico e 
acesso à informação e comunicação, cuja 
concretização deve ser avaliada à luz de 
indicadores objetivos e comparáveis, tendo 
também em conta as alterações 
demográficas.

Or. en

Alteração 17
Lívia Járóka

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Destaca que, como sintoma do chamado 
«paradoxo urbano», nas regiões das 
capitais, que, segundo os indicadores, são 
consideradas como desenvolvidas, o 
número das famílias expostas ao risco de 
pobreza e a privações materiais, cuja 
intensidade de trabalho é extremamente 
baixa, e que são ameaçadas de exclusão, é 
muitas vezes mais elevado; Trata-se
sobretudo de famílias monoparentais que 
prestam cuidados a um familiar deficiente 
ou de idosos prestes a reformar-se que 
requerem uma atenção especial na 
aplicação do «Design para todos», 
incluindo acesso físico e acesso à 
informação e comunicação, cuja 
concretização deve ser avaliada à luz de 
indicadores objetivos e comparáveis, tendo 
também em conta as alterações 
demográficas.

4. Destaca que, como sintoma do chamado 
«paradoxo urbano», nas regiões das 
capitais, que, segundo os indicadores, são 
consideradas como desenvolvidas, o 
número das famílias expostas ao risco de 
pobreza e a privações materiais, cuja 
intensidade de trabalho é extremamente 
baixa, e que são ameaçadas de exclusão, é 
muitas vezes mais elevado; trata-se
sobretudo de famílias monoparentais, de 
famílias numerosas com quatro ou mais 
filhos, de pessoas que prestam cuidados a 
um familiar deficiente, de membros de 
comunidades marginalizadas ou de idosos 
prestes a reformar-se que requerem uma 
atenção especial na aplicação do «Design 
para todos», incluindo acesso físico e 
acesso à informação e comunicação, cuja 
concretização deve ser avaliada à luz de 
indicadores objetivos e comparáveis, tendo 
também em conta as alterações 
demográficas.

Or. en

Alteração 18
Antigoni Papadopoulou

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Destaca que a partilha de 
conhecimentos em matéria de práticas de 
cooperação para o desenvolvimento e o 
crescimento entre as autoridades locais e 
regionais dos Estados-Membros poderia 
ajudar a ultrapassar o hiato existente em 
termos de competências técnicas e 
sensibilizar para os objetivos da 
mobilidade profissional;  salienta, além 
disso, que é necessário apoiar mais a 



PE519.793v01-00 14/15 AM\1007978PT.doc

PT

descentralização e o desenvolvimento 
territorial, enquanto meios eficazes para 
superar a atual crise de desemprego. 

Or. en

Alteração 19
Antigoni Papadopoulou

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Destaca a questão da promoção do 
desenvolvimento da democracia a nível 
local e regional, que exige da UE um 
compromisso político mais forte no que 
toca ao fomento de um ambiente 
favorável ao reforço das capacidades dos 
intervenientes locais e regionais para 
influenciar e monitorizar a criação de 
emprego e a inclusão social das suas 
populações; nesse sentido, a diversidade 
da sociedade civil poderá desempenhar 
um papel central mediante o envolvimento 
dos parceiros sociais no processo para 
atingir os objetivos da UE em matéria de 
crescimento inclusivo.

Or. en

Alteração 20
Antigoni Papadopoulou

Projeto de parecer
N.º 4-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-C. Exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a aumentarem o 
investimento nos domínios do 
empreendedorismo, da criação de 
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empresas e do trabalho independente a 
fim de criar mais postos de trabalho, tanto 
mais que as PME e as microempresas 
proporcionam cerca de dois terços dos 
empregos do setor privado na UE; 
observa que deve ser dada especial 
atenção ao nível regional e local e que, 
ademais, o investimento nas empresas e 
no empreendedorismo sociais constitui 
uma boa opção complementar para dar 
resposta às necessidades sociais que os 
bens e serviços públicos não satisfazem;

Or. en


