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Alteração 1
Jean Lambert
Projeto de parecer
N.º 2
Projeto de parecer

Alteração

2. Lamenta que as dotações para
autorizações do Programa PROGRESS
tenham sido reduzidas de 5,3 milhões €
relativamente à programação financeira;
considera que um aumento de 6 milhões €
seria mais adequado, tendo em conta as
necessidades;

2. Lamenta que as dotações para
autorizações do Programa PROGRESS
tenham sido reduzidas de 5,3 milhões €
relativamente à programação financeira;
considera que um aumento de 6 milhões €
seria mais adequado, tendo em conta as
necessidades e o papel crucial que este
Programa desempenha no domínio do
emprego e da inclusão social na União
Europeia;
Or. en

Alteração 2
Frédéric Daerden
Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)
Projeto de parecer

Alteração
4-B. Salienta, muito particularmente, a
necessidade de manter um nível de
dotações para pagamentos suficiente para
o FSE e o conjunto dos Fundos
Estruturais, a fim de permitir à Comissão
honrar os compromissos assumidos no
decurso do exercício orçamental
precedente e de assim fazer participar
plenamente os Fundos Estruturais no
relançamento da economia europeia, de
acordo com as Conclusões do Conselho
Europeu de 28 e 29 de junho de 2012;
Or. fr
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Alteração 3
Inês Cristina Zuber
Projeto de parecer
N.º 5
Projeto de parecer

Alteração

5. Propõe que os 22 mil milhões € do
Fundo Social Europeu a reafetar possam
beneficiar todos os Estados-Membros que
desejem melhorar o emprego dos jovens e
que não sejam reservados aos oito EstadosMembros designados pelo Conselho
Europeu de 2012;

5. Propõe que os 22 mil milhões € do
Fundo Social Europeu a reafetar possam
beneficiar todos os Estados-Membros que
criem emprego com direitos, combatendo
a precariedade laboral e que não sejam
reservados aos oito Estados-Membros
designados pelo Conselho Europeu de
2012;
Or. pt

Alteração 4
Jean Lambert
Projeto de parecer
N.º 6
Projeto de parecer

Alteração

6. Recorda que o Fundo Europeu de
Ajustamento à Globalização visa a
qualificação e a empregabilidade dos
trabalhadores; solicita dotações para
pagamentos para a sua rubrica orçamental
respetiva, por um montante superior a 50
milhões €;
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6. Recorda que o Fundo Europeu de
Ajustamento à Globalização visa a
qualificação e a empregabilidade dos
trabalhadores; recorda a sua Resolução,
de 29 de setembro de 20111, sobre o futuro
do Fundo Europeu de Ajustamento à
Globalização, na qual sublinha que,
doravante, importa colocar a tónica sobre
a durabilidade das políticas a favor dos
mercados de trabalho, a fim de
implementar os objetivos europeus, e de
promover novas competências,
nomeadamente novos empregos duráveis,
ecológicos e de qualidade; solicita
dotações para pagamentos para a sua
rubrica orçamental respetiva, por um
montante superior a 50 milhões €;
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Or. en

Alteração 5
Frédéric Daerden, Pervenche Berès
Projeto de parecer
N.º 8
Projeto de parecer

Alteração

8. Propõe dois projetos-piloto e uma ação
preparatória para relançar a convergência
e a coesão social graças a um rótulo social
para as empresas, por um lado, e ao apoio
aos migrantes e trabalhadores destacados,
assim como às pessoas sem abrigo da
União, por outro lado;

8. Propõe três projetos-piloto e duas ações
preparatórias para relançar a convergência
e a coesão social graças a um rótulo social
para as empresas, a um apoio aos
migrantes e trabalhadores destacados e à
promoção do acionariado assalariado, por
um lado, assim como a um apoio às
pessoas sem abrigo da União e à promoção
de um rendimento mínimo em todos os
Estados-Membros da União, por outro
lado;
Or. fr

Alteração 6
Frédéric Daerden
Projeto de parecer
N.º 9
Projeto de parecer

Alteração

9. Salienta a necessidade de novas dotações
para autorizações para a ação preparatória
“Juventude em movimento”, a fim de
incentivar os Estados-Membros a
participarem na fase piloto deste projeto
lançado em 2012.

9. Salienta a necessidade de novas dotações
para autorizações para a ação preparatória
“Juventude em movimento”, a fim de
incentivar os Estados-Membros a
participarem na fase piloto deste projeto
lançado em 2012 e de implementar a
garantia europeia para os jovens,
assegurando-lhes um emprego, formação
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profissional ou um regresso aos estudos
durante os meses subsequentes ao fim da
sua escolaridade.
Or. fr
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