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Alteração 1
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projeto de parecer
N.º -1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1. Considerando que a crise tem 
originado o aumento das formas de 
emprego precário para os jovens, com 
contratos de curta duração ou a tempo 
parcial e estágios não remunerados, que 
substituem com demasiada frequência os 
empregos existentes;

Or. en

Alteração 2
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projeto de parecer
N.º -1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1-A. Considerando que a estimativa de 
perda económica resultante do 
afastamento dos jovens do mercado de 
trabalho ascendia a 153 mil milhões de 
euros, o que corresponde a 1,2 % do PIB 
da UE3;
__________________
3 Eurofound (2012), NEET: «young 
people not in employment, education or 
training: characteristics, costs and policy 
responses in Europe» (Jovens fora do 
sistema educativo, sem emprego e que não 
seguem uma ação de formação: 
características, custos e respostas políticas 
na Europa), Serviço de Publicações da 
União Europeia, Luxemburgo.

Or. en
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Alteração 3
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projeto de parecer
N.º -1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1-B. Considerando que, em 2011, 
7,5 milhões de jovens com idades 
compreendidas entre os 15 e os 24 anos e 
6,5 milhões entre os 25 e os 29 anos 
estavam fora dos sistemas educativo, 
laboral ou formativo (NEET);

Or. en

Alteração 4
Malika Benarab-Attou

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Regista o impacto da Estratégia da UE 
para a Juventude no seu primeiro ciclo 
(2010-2012), que facultou um quadro 
flexível tendo em vista a participação 
transectorial da Comissão, dos 
Estados-Membros e das partes interessadas 
relevantes;

1. Lamenta o fraco impacto da Estratégia 
da UE para a Juventude no seu primeiro 
ciclo (2010-2012) e salienta que o quadro 
flexível tendo em vista a participação 
transectorial da Comissão, dos 
Estados-Membros e das partes interessadas 
relevantes foi um bom começo, mas que os 
esforços envidados não foram 
suficientemente rigorosos;

Or. en

Alteração 5
Jean-Luc Bennahmias
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Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Regista o impacto da Estratégia da UE 
para a Juventude no seu primeiro ciclo 
(2010-2012), que facultou um quadro 
flexível tendo em vista a participação 
transsectorial da Comissão, dos 
Estados-Membros e das partes interessadas 
relevantes;

1. Salienta que apesar do impacto positivo 
da Estratégia da UE para a Juventude no 
seu primeiro ciclo (2010-2012), facultando
um quadro flexível tendo em vista a 
participação transectorial da Comissão, 
dos Estados-Membros e das partes 
interessadas relevantes, também é certo 
que os jovens continuam a ser, em 
proporções cada vez mais alarmantes, 
particularmente vítimas da crise atual; 
sublinha, por conseguinte, a urgência de 
redobrar os esforços para assegurar um 
futuro decente a toda uma geração, 
melhorando o acesso não só ao emprego, 
à educação e à formação, mas também à 
saúde, à habitação, à cultura e à 
cidadania;

Or. fr

Alteração 6
Minodora Cliveti

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Regista que a Comissão e os 
Estados-Membros devem dar mais 
destaque ao desenvolvimento da 
cooperação intersetorial, tendo 
nomeadamente em vista ponderar a forma 
de alargar a outros setores relevantes as 
abordagens e os métodos utilizados na 
política de juventude e na animação 
socioeducativa com jovens.

Or. en
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Alteração 7
Minodora Cliveti

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Salienta que os Estados-Membros 
poderiam ser incentivados a tomarem 
medidas para combater, graças à 
cooperação transetorial, o risco de 
transmissão da pobreza e da exclusão de 
uma geração para a geração seguinte.

Or. en

Alteração 8
Antigoni Papadopoulou

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Regista que os aspetos da Estratégia da 
UE para a Juventude relacionados com o 
emprego se tornaram cada vez mais 
prementes, face à atual crise e aos níveis de 
desemprego alarmantes entre os jovens; 
salienta que o próximo ciclo (2013-2015), 
que deverá centrar as suas prioridades no 
desemprego dos jovens, na educação e na 
formação, contribuirá para a consecução 
dos dois grandes objetivos da Estratégia 
para a Juventude, a saber, a criação de 
oportunidades iguais para os jovens no 
mercado de trabalho e a promoção da 
inclusão social;

2. Regista que os aspetos da Estratégia da 
UE para a Juventude relacionados com o 
emprego se tornaram cada vez mais 
prementes, face à atual crise; os níveis de 
desemprego alarmantes entre os jovens 
tornam ainda mais urgente a necessidade 
de subscrever as preocupações 
manifestadas pelas gerações mais jovens, 
mais duramente atingidas pela crise, em 
políticas eficazes; salienta que o próximo 
ciclo (2013-2015), que deverá centrar as 
suas prioridades no desemprego dos 
jovens, na educação e na formação, 
contribuirá para a consecução dos dois 
grandes objetivos da Estratégia para a 
Juventude, a saber, a criação de 
oportunidades iguais para os jovens no 
mercado de trabalho e a promoção da 
inclusão social;
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Or. en

Alteração 9
Malika Benarab-Attou

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Regista que os aspetos da Estratégia da 
UE para a Juventude relacionados com o 
emprego se tornaram cada vez mais 
prementes, face à atual crise e aos níveis de 
desemprego alarmantes entre os jovens;
salienta que o próximo ciclo (2013-2015), 
que deverá centrar as suas prioridades no 
desemprego dos jovens, na educação e na 
formação, contribuirá para a consecução 
dos dois grandes objetivos da Estratégia 
para a Juventude, a saber, a criação de 
oportunidades iguais para os jovens no 
mercado de trabalho e a promoção da 
inclusão social;

2. Salienta que os aspetos da Estratégia da 
UE para a Juventude relacionados com o 
emprego se tornaram cada vez mais 
prementes, face à atual crise e aos níveis de 
desemprego alarmantes entre os jovens, e 
ao custo estimativo da «não ação» no seio 
da UE; salienta que o próximo ciclo 
(2013-2015), que deverá centrar as suas 
prioridades no desemprego dos jovens, na 
educação e na formação formais, 
informais e não formais, contribuirá para a 
consecução dos dois grandes objetivos da 
Estratégia para a Juventude, a saber, a 
criação de oportunidades iguais para os 
jovens no mercado de trabalho e a 
promoção da inclusão social; sublinha, no 
entanto, que o objetivo da igualdade de 
oportunidades não tem em conta o 
impacto particularmente negativo tanto 
da crise como das medidas decorrentes da 
crise nos jovens e na sua participação na 
sociedade; regista que a tónica é colocada 
na inserção laboral dos jovens por 
quaisquer meios e assinala que esta 
situação acarreta o risco de ignorar a 
qualidade do trabalho e os direitos 
laborais dos jovens, designadamente o 
direito a um rendimento digno; lamenta o 
conjunto de medidas adotadas com vista à 
inserção laboral dos jovens com menos 
direitos laborais ou menores rendimentos, 
e salienta que esta atitude toca os limites 
da discriminação em razão da idade;

Or. en
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Alteração 10
Jean-Luc Bennahmias

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Regista que os aspetos da Estratégia da 
UE para a Juventude relacionados com o 
emprego se tornaram cada vez mais 
prementes, face à atual crise e aos níveis 
de desemprego alarmantes entre os jovens; 
salienta que o próximo ciclo (2013 
2015),que deverá centrar as suas 
prioridades no desemprego dos jovens, na 
educação e na formação, contribuirá para a 
consecução dos dois grandes objetivos da 
Estratégia para a Juventude, a saber, a 
criação de oportunidades iguais para os 
jovens no mercado de trabalho e a 
promoção da inclusão social;

2. Regista que, relativamente aos aspetos 
relacionados com o emprego, a Estratégia 
da UE para a Juventude é cada vez mais 
urgente, devido à atual crise e aos níveis de 
desemprego alarmantes entre os jovens; 
frisa que esse nível atingiu 23,6 % em 
janeiro de 2013, na União Europeia, e 
que, de forma ainda mais preocupante, 
8 milhões de pessoas com idades entre os 
15 e os 24 anos estão fora dos sistemas 
educativo, laboral ou formativo (NEET); 
salienta que o próximo ciclo (2013-2015), 
que deverá centrar as suas prioridades no 
desemprego dos jovens, na educação e na 
formação, contribuirá para a consecução 
dos dois grandes objetivos da Estratégia 
para a Juventude, a saber, a criação de 
oportunidades iguais para os jovens no 
mercado de trabalho e a promoção da 
inclusão social;

Or. fr

Alteração 11
Lívia Járóka

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Regista que os aspetos da Estratégia da 
UE para a Juventude relacionados com o 
emprego se tornaram cada vez mais 
prementes, face à atual crise e aos níveis de 
desemprego alarmantes entre os jovens;

2. Regista que os aspetos da Estratégia da 
UE para a Juventude relacionados com o 
emprego se tornaram cada vez mais 
prementes, face à atual crise e aos níveis de 
desemprego alarmantes entre os jovens;
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salienta que o próximo ciclo (2013-2015), 
que deverá centrar as suas prioridades no 
desemprego dos jovens, na educação e na 
formação, contribuirá para a consecução 
dos dois grandes objetivos da Estratégia 
para a Juventude, a saber, a criação de 
oportunidades iguais para os jovens no 
mercado de trabalho e a promoção da 
inclusão social;

sublinha, no entanto, que há cerca de dois 
milhões de vagas por preencher na UE, 
principalmente devido à falta de 
trabalhadores com as competências 
necessárias nos mercados de trabalho 
locais; salienta que o próximo ciclo 
(2013-2015), que deverá centrar as suas 
prioridades no desemprego dos jovens, na 
educação e na formação, contribuirá para a 
consecução dos dois grandes objetivos da 
Estratégia para a Juventude, a saber, a 
criação de oportunidades iguais para os 
jovens no mercado de trabalho e a 
promoção da inclusão social;

Or. en

Alteração 12
Verónica Lope Fontagné

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Regista que os aspetos da Estratégia da 
UE para a Juventude relacionados com o 
emprego se tornaram cada vez mais 
prementes, face à atual crise e aos níveis de 
desemprego alarmantes entre os jovens; 
salienta que o próximo ciclo (2013-2015), 
que deverá centrar as suas prioridades no 
desemprego dos jovens, na educação e na 
formação, contribuirá para a consecução 
dos dois grandes objetivos da Estratégia 
para a Juventude, a saber, a criação de 
oportunidades iguais para os jovens no 
mercado de trabalho e a promoção da 
inclusão social;

2. Regista que os aspetos da Estratégia da 
UE para a Juventude relacionados com o 
emprego se tornaram cada vez mais 
prementes, face à atual crise e aos níveis de 
desemprego alarmantes entre os jovens; 
salienta que o próximo ciclo (2013-2015), 
que deverá centrar as suas prioridades no 
desemprego dos jovens, na educação e na 
formação, contribuirá para a consecução 
dos dois grandes objetivos da Estratégia 
para a Juventude, a saber, a criação de 
oportunidades iguais para os jovens no 
mercado de trabalho e a promoção da 
inclusão social; observa que a Estratégia 
para a Juventude contribuirá para a 
consecução dos objetivos da Estratégia 
Europa 2020, em particular os que estão 
relacionados com a pobreza, o abandono 
escolar e o emprego;
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Or. es

Alteração 13
Thomas Händel

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Regista que os aspetos da Estratégia da 
UE para a Juventude relacionados com o 
emprego se tornaram cada vez mais 
prementes, face à atual crise e aos níveis de 
desemprego alarmantes entre os jovens; 
salienta que o próximo ciclo (2013-2015), 
que deverá centrar as suas prioridades no 
desemprego dos jovens, na educação e na 
formação, contribuirá para a consecução 
dos dois grandes objetivos da Estratégia 
para a Juventude, a saber, a criação de 
oportunidades iguais para os jovens no 
mercado de trabalho e a promoção da 
inclusão social;

2. Regista que os aspetos da Estratégia da 
UE para a Juventude relacionados com o 
emprego se tornaram cada vez mais 
prementes, face à atual crise e aos níveis de 
desemprego alarmantes entre os jovens; 
salienta que o próximo ciclo (2013-2015), 
que deverá centrar as suas prioridades no 
desemprego dos jovens, na educação e na 
formação, contribuirá para a consecução 
dos dois grandes objetivos da Estratégia 
para a Juventude, a saber, a criação de 
oportunidades iguais para os jovens no 
mercado de trabalho e a promoção da 
inclusão social; realça que a Estratégia 
para a Juventude deve sobretudo criar 
postos de trabalho de elevada qualidade 
nos países de origem correspondentes, 
permitindo aos jovens viver de forma 
autónoma e desafogada;

Or. de

Alteração 14
Konstantinos Poupakis

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Salienta que, para alcançar os 
objetivos no âmbito da Estratégia da UE 
para a Juventude, tendo em conta a 
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natureza multidimensional desta 
iniciativa, as partes interessadas devem 
empreender ações específicas, contínuas, 
coerentes e coordenadas a todos os níveis 
da administração pública e numa 
variedade de setores dedicados à ação 
política; solicita aos Estados-Membros 
que adotem, em cooperação com a 
Comissão, abordagens simplificadas e 
orientadas para os resultados, que se 
centrem nas condições socioeconómicas 
específicas e na situação do mercado de 
trabalho em cada Estado-Membro;

Or. el

Alteração 15
Minodora Cliveti

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Sublinha a necessidade de incentivar 
vivamente a prossecução dos esforços 
envidados no domínio do emprego e 
empreendedorismo e na melhoria do 
acesso ao trabalho, além do 
desenvolvimento das capacidades de 
inovação e criação dos jovens;

Or. en

Alteração 16
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Recorda que os objetivos prioritários 
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da Estratégia Europa 2020, 
designadamente a que fixa nos 75 % a 
taxa de emprego no escalão 20-64 anos, o 
abandono escolar precoce abaixo de 10 % 
e a erradicação da pobreza e da exclusão 
social para, pelo menos, 20 milhões de 
pessoas; salienta que a execução da 
Estratégia da UE para a Juventude no 
próximo ciclo deve estar intrinsecamente 
associada à consecução dos objetivos 
prioritários da Estratégia Europa 2020;

Or. en

Alteração 17
Minodora Cliveti

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Insta os Estados-Membros a publicar 
relatórios, baseados em conhecimentos e 
dados concretos, sobre a situação social e 
as condições de vida dos jovens;

Or. en

Alteração 18
Philippe Boulland

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que deve ser votada uma 
especial atenção aos grupos vulneráveis ao 
elevado risco de exclusão social, 
designadamente as pessoas que estão fora 
dos sistemas educativo, laboral ou 
formativo (NEET) e os jovens 

3. Salienta que deve ser votada uma 
especial atenção aos grupos vulneráveis ao 
elevado risco de exclusão social, 
designadamente os jovens sem formação, 
no desemprego, os jovens desfavorecidos 
ou em situação de abandono escolar;
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desfavorecidos;

Or. fr

Alteração 19
Verónica Lope Fontagné

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que deve ser votada uma 
especial atenção aos grupos vulneráveis ao 
elevado risco de exclusão social, 
designadamente as pessoas que estão fora 
dos sistemas educativo, laboral ou 
formativo (NEET) e os jovens 
desfavorecidos;

3. Salienta que deve ser votada uma 
especial atenção aos grupos vulneráveis ao 
elevado risco de exclusão social, 
designadamente as pessoas que estão fora 
dos sistemas educativo, laboral ou 
formativo (NEET), os jovens 
desfavorecidos e os jovens com 
deficiência;

Or. es

Alteração 20
Nadja Hirsch

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que deve ser votada uma 
especial atenção aos grupos vulneráveis ao 
elevado risco de exclusão social, 
designadamente as pessoas que estão fora 
dos sistemas educativo, laboral ou 
formativo (NEET) e os jovens 
desfavorecidos;

3. Salienta que deve ser devotada uma 
especial atenção aos grupos vulneráveis, 
desde tenra idade, ao elevado risco de 
exclusão social, designadamente as pessoas 
que estão fora dos sistemas educativo, 
laboral ou formativo (NEET) e os jovens 
desfavorecidos; convida, para o efeito, os 
Estados-Membros a elaborarem planos de 
ação nacionais e a aplicá-los de forma 
coerente;

Or. de
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Alteração 21
Jean-Luc Bennahmias

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que deve ser votada uma 
especial atenção aos grupos vulneráveis ao
elevado risco de exclusão social, 
designadamente as pessoas que estão fora 
dos sistemas educativo, laboral ou 
formativo (NEET) e os jovens 
desfavorecidos;

3. Salienta que deve ser votada uma 
especial atenção aos grupos vulneráveis a 
um elevado risco de exclusão social, 
designadamente as pessoas que estão fora 
dos sistemas educativo, laboral ou 
formativo (NEET), as pessoas com 
deficiência, bem como os jovens 
desfavorecidos e os que pertencem a 
minorias étnicas, tais como os ciganos, os 
menores isolados, os imigrantes, etc.; 

Or. fr

Alteração 22
Lívia Járóka

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que deve ser votada uma 
especial atenção aos grupos vulneráveis ao 
elevado risco de exclusão social, 
designadamente as pessoas que estão fora 
dos sistemas educativo, laboral ou 
formativo (NEET) e os jovens 
desfavorecidos;

3. Salienta que deve ser dedicada uma 
especial atenção aos grupos vulneráveis ao 
elevado risco de exclusão social, 
designadamente as pessoas que estão fora 
dos sistemas educativo, laboral ou 
formativo (NEET) e os jovens 
desfavorecidos, proporcionando-lhes 
oportunidades reais e tangíveis que lhes 
permitam evitar ausências longas e 
prejudiciais do mercado de trabalho, 
preservar e reforçar o seu capital 
humano, manter as suas perspetivas de 
emprego e carreira futura e abrir 
melhores perspetivas de remuneração;
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Or. en

Alteração 23
Antigoni Papadopoulou

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que deve ser votada uma 
especial atenção aos grupos vulneráveis ao 
elevado risco de exclusão social, 
designadamente as pessoas que estão fora 
dos sistemas educativo, laboral ou 
formativo (NEET) e os jovens 
desfavorecidos;

3. Salienta que deve ser dedicada uma 
especial atenção aos grupos vulneráveis ao 
elevado risco de exclusão social, 
designadamente as pessoas que estão fora 
dos sistemas educativo, laboral ou
formativo (NEET) e os jovens 
desfavorecidos, com vista a incentivar o 
envolvimento e a participação ativa dos 
mesmos na sociedade;

Or. en

Alteração 24
Malika Benarab-Attou

Projeto de parecer
N. 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que deve ser votada uma 
especial atenção aos grupos vulneráveis ao 
elevado risco de exclusão social, 
designadamente as pessoas que estão fora 
dos sistemas educativo, laboral ou 
formativo (NEET) e os jovens 
desfavorecidos;

3. Salienta que deve ser devotada uma 
especial atenção aos grupos vulneráveis ao 
elevado risco de exclusão social, 
designadamente as pessoas que estão fora 
dos sistemas educativo, laboral ou 
formativo (NEET) e os jovens 
desfavorecidos, e às regiões onde o nível 
de desemprego juvenil é superior a 25 %;

Or. en
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Alteração 25
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que deve ser votada uma 
especial atenção aos grupos vulneráveis ao 
elevado risco de exclusão social, 
designadamente as pessoas que estão fora 
dos sistemas educativo, laboral ou 
formativo (NEET) e os jovens 
desfavorecidos;

3. Salienta que deve ser votada uma 
especial atenção aos grupos vulneráveis ao 
elevado risco de exclusão social, 
designadamente as pessoas que estão fora 
dos sistemas educativo, laboral ou 
formativo (NEET) e os jovens 
desfavorecidos; realça que a forma como 
se inicia a carreira dos jovens tem um 
impacto significativo no subsequente 
desenvolvimento dos mesmos;

Or. pl

Alteração 26
Verónica Lope Fontagné

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Constata que os jovens acumulam 
um elevado número de contratos 
temporários ou a tempo parcial, 
afigurando-se essencial assegurar uma 
proteção social adequada;

Or. es

Alteração 27
Antigoni Papadopoulou

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Salienta a necessidade de combater o 
abandono escolar prematuro, através do 
diálogo entre o setor da educação e os 
serviços de emprego públicos e privados, 
do reforço do elo entre a formação 
profissional inicial e o aperfeiçoamento 
profissional, bem como da introdução de 
sistemas de ensino duais;

4. Salienta a necessidade de combater o 
abandono escolar prematuro, incentivando 
o aumento da percentagem de licenciados
através do diálogo entre o setor da 
educação e os serviços de emprego 
públicos e privados, do reforço do elo entre 
a formação profissional inicial e o 
aperfeiçoamento profissional, bem como 
da introdução de sistemas de ensino duais;

Or. en

Alteração 28
Malika Benarab-Attou

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta a necessidade de combater o 
abandono escolar prematuro, através do 
diálogo entre o setor da educação e os 
serviços de emprego públicos e privados, 
do reforço do elo entre a formação 
profissional inicial e o aperfeiçoamento 
profissional, bem como da introdução de
sistemas de ensino duais;

4. Salienta a necessidade de combater o 
abandono escolar prematuro; sublinha 
que, sem o auxílio de uma forte ação 
integrada, os objetivos da Estratégia 
UE 2020 de reduzir o abandono escolar 
precoce não serão concretizados; insta os 
Estados-Membros a melhorarem e a 
fomentarem as estruturas de diálogo 
entre: as partes interessadas, o setor da 
educação, os serviços de emprego e os 
serviços dos assuntos sociais e da família; 
salienta a eficácia e a eficiência de 
melhorar as relações e a cooperação entre 
os intervenientes no domínio da 
educação, da formação profissional inicial 
e do aperfeiçoamento profissional, bem 
como do trabalho de animação 
socioeducativa; sublinha que a 
cooperação entre instituições sem haver 
lugar a diálogo com as partes interessadas 
continua a ser ineficaz; assinala os fortes 
aspetos integrativos dos sistemas de ensino 
duais; exorta os intervenientes a 
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melhorarem e a assegurarem 
essencialmente a transição entre a 
educação e formação e o emprego, uma 
vez que os períodos de transição 
representam períodos de risco 
extremamente elevado para os que se 
encontram em risco de exclusão ou de 
abandono escolar;

Or. en

Alteração 29
Jean-Luc Bennahmias

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta a necessidade de combater o 
abandono escolar prematuro, através do 
diálogo entre o setor da educação e os 
serviços de emprego públicos e privados, 
do reforço do elo entre a formação 
profissional inicial e o aperfeiçoamento 
profissional, bem como da introdução de 
sistemas de ensino duais;

4. Salienta a necessidade de combater o 
abandono escolar prematuro, através do 
diálogo entre o setor da educação, as 
estruturas de animação socioeducativas e 
os serviços de emprego públicos e 
privados, do reforço do elo entre a 
formação profissional inicial e o 
aperfeiçoamento profissional, bem como 
da introdução de programas de ensino 
específicos, que visem a prevenção e o 
acompanhamento do abandono escolar 
precoce, e do desenvolvimento de 
programas inovadores no âmbito, 
nomeadamente, da formação em 
alternância ou de programas de 
reintegração que pretendem oferecer uma 
segunda oportunidade;

Or. fr

Alteração 30
Lívia Járóka
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Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta a necessidade de combater o 
abandono escolar prematuro, através do 
diálogo entre o setor da educação e os 
serviços de emprego públicos e privados, 
do reforço do elo entre a formação 
profissional inicial e o aperfeiçoamento 
profissional, bem como da introdução de 
sistemas de ensino duais;

4. Salienta a necessidade de combater o 
abandono escolar prematuro, através do 
diálogo entre o setor da educação e os 
serviços de emprego públicos e privados,
do reforço do elo entre a formação 
profissional inicial e o aperfeiçoamento 
profissional, bem como da introdução de 
sistemas de ensino duais; sublinha, neste 
contexto, a importância do papel 
eventualmente desempenhado pelo 
desenvolvimento na primeira infância, no 
sentido de quebrar o ciclo vicioso 
intergeracional de baixo desenvolvimento 
humano das crianças desfavorecidas;

Or. en

Alteração 31
Philippe Boulland

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta a necessidade de combater o 
abandono escolar prematuro, através do 
diálogo entre o setor da educação e os 
serviços de emprego públicos e privados, 
do reforço do elo entre a formação 
profissional inicial e o aperfeiçoamento 
profissional, bem como da introdução de 
sistemas de ensino duais;

4. Salienta a necessidade de combater o 
abandono escolar prematuro, através do 
diálogo entre o setor da educação e os 
serviços de emprego públicos e privados, 
do reforço do elo entre a formação 
profissional inicial e o aperfeiçoamento 
profissional, bem como da introdução de 
sistemas de ensino duais e do reforço das 
parcerias entre empresas e escolas a fim 
de adaptar a formação às necessidades do 
mercado de trabalho;

Or. fr
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Alteração 32
Jean-Luc Bennahmias

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Realça a necessidade, seja qual for a 
forma escolhida para combater o 
abandono escolar precoce, de assegurar a 
aquisição de um conjunto de 
conhecimentos básicos, essenciais para o 
desenvolvimento pessoal dos indivíduos; 
reitera a necessidade de acompanhar os 
alunos na elaboração dos seus projetos, 
implementando uma educação orientada 
para todos, bem como um módulo sobre 
as profissões partir do ensino secundário; 

Or. fr

Alteração 33
Verónica Lope Fontagné

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Salienta que, para ajudar os jovens a 
encontrar trabalho, em particular o 
primeiro emprego, é necessário melhorar 
a transição entre educação, formação e 
trabalho, orientando-a para as 
necessidades do mercado de trabalho;

Or. es

Alteração 34
Ole Christensen, Evelyn Regner



AM\935002PT.doc 21/34 PE510.626v01-00

PT

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Identifica a transição entre a 
educação e o emprego como um momento 
particularmente importante para os 
jovens; convida os Estados-Membros a 
reforçarem a prestação de serviços de 
aconselhamento e orientação numa fase 
precoce, com vista a aumentar a 
capacidade dos jovens de tomarem, de 
forma adequada, decisões informadas 
acerca das suas carreiras futuras;

Or. en

Alteração 35
Verónica Lope Fontagné

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Reitera o potencial de criação de 
emprego nos setores da economia verde, 
da saúde, sociais e das TIC e a 
necessidade de investir na educação e na 
formação para que os jovens sejam os 
principais beneficiários;

Or. es

Alteração 36
Verónica Lope Fontagné

Projeto de parecer
N.º 4-C (novo)
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Projeto de parecer Alteração

4-C. Assinala a necessidade de promover 
a mobilidade, tanto a nível nacional como 
transnacional, a fim de melhorar a 
educação, a formação e a aprendizagem 
mútua e permitir a convergência entre a 
oferta e a procura de competências 
profissionais a nível europeu;

Or. es

Alteração 37
Antigoni Papadopoulou

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Regozija-se com as propostas da 
Comissão relativas a um quadro de 
qualidade para os estágios e a uma Aliança 
para a Aprendizagem destinadas a 
promover estágios de elevada qualidade na 
UE; exorta os Estados-Membros a 
implementarem com urgência o 
instrumento «Garantia para a Juventude», 
por forma a combater o desemprego entre 
os jovens, recorrendo, para tal, aos 
6 mil milhões de euros disponíveis no 
âmbito da Iniciativa para o Emprego dos 
Jovens; solicita à Comissão que conceda 
um apoio concreto aos Estados-Membros 
que implementem a Garantia para a 
Juventude;

5. Regozija-se com as propostas da 
Comissão que colocam a tónica nos níveis 
de qualificação dos estudantes e jovens 
através de um quadro de qualidade para os 
estágios e uma Aliança para a 
Aprendizagem destinadas a promover 
estágios de elevada qualidade na UE; 
exorta os Estados-Membros a 
implementarem com urgência o 
instrumento «Garantia para a Juventude», 
por forma a combater o desemprego entre 
os jovens, recorrendo, para tal, aos 
6 mil milhões de euros disponíveis no 
âmbito da Iniciativa para o Emprego dos 
Jovens; solicita à Comissão que conceda 
um apoio concreto aos Estados-Membros 
que implementem a Garantia para a 
Juventude;

Or. en
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Alteração 38
Philippe Boulland

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Regozija-se com as propostas da 
Comissão relativas a um quadro de 
qualidade para os estágios e a uma Aliança 
para a Aprendizagem destinadas a 
promover estágios de elevada qualidade na 
UE; exorta os Estados-Membros a 
implementarem com urgência o 
instrumento «Garantia para a Juventude», 
por forma a combater o desemprego entre 
os jovens, recorrendo, para tal, aos 6 mil 
milhões de euros disponíveis no âmbito da 
Iniciativa para o Emprego dos Jovens; 
solicita à Comissão que conceda um apoio 
concreto aos Estados-Membros que 
implementem a Garantia para a Juventude;

5. Regozija-se com as propostas da 
Comissão relativas a um quadro de 
qualidade para os estágios remunerados e 
a uma Aliança para a Aprendizagem 
destinadas a promover estágios de elevada 
qualidade na UE; recorda a importância 
de promover as iniciativas no âmbito da 
responsabilidade social das empresas 
(RSE) em prol da aprendizagem, 
nomeadamente através da formação dos 
jovens sob a tutela dos mais velhos nas 
empresas; exorta os Estados-Membros a 
implementarem com urgência o 
instrumento «Garantia para a Juventude», 
por forma a combater o desemprego entre 
os jovens, recorrendo, para tal, aos 6 mil 
milhões de euros disponíveis no âmbito da 
Iniciativa para o Emprego dos Jovens, 
nomeadamente através do apoio às 
iniciativas empresariais dos jovens por 
meio de microfinanciamento; solicita à 
Comissão que conceda um apoio concreto 
aos Estados-Membros que implementem a 
Garantia para a Juventude;

Or. fr

Alteração 39
Malika Benarab-Attou

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Regozija-se com as propostas da 
Comissão relativas a um quadro de 
qualidade para os estágios e a uma Aliança 

5. Regozija-se com as propostas da 
Comissão relativas a um quadro de 
qualidade para os estágios e a uma Aliança 
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para a Aprendizagem destinadas a 
promover estágios de elevada qualidade na 
UE; exorta os Estados-Membros a 
implementarem com urgência o 
instrumento «Garantia para a Juventude», 
por forma a combater o desemprego entre 
os jovens, recorrendo, para tal, aos 6 mil 
milhões de euros disponíveis no âmbito da 
Iniciativa para o Emprego dos Jovens; 
solicita à Comissão que conceda um apoio 
concreto aos Estados-Membros que 
implementem a Garantia para a Juventude;

para a Aprendizagem destinadas a 
promover estágios de elevada qualidade na 
UE; exorta os Estados-Membros a 
assegurarem que os estágios realizados no 
âmbito do ensino formal possuem um 
quadro pedagógico definido e que os
estágios realizados fora do âmbito do 
ensino formal cumprem as convenções 
coletivas e a legislação relativa ao salário 
mínimo, juntamente com um conjunto de 
direitos, incluindo a cobertura da 
segurança social e a remuneração 
adequada; insta os Estados-Membros a 
implementarem com urgência o 
instrumento «Garantia para a Juventude» e 
a lançarem, sem demoras, os respetivos 
projetos, por forma a combater o 
desemprego entre os jovens, recorrendo, 
para tal, aos 6 mil milhões de euros 
disponíveis no âmbito da Iniciativa para o 
Emprego dos Jovens e acrescentando 
recursos próprios suficientes; solicita à 
Comissão que conceda um apoio concreto 
aos Estados-Membros que implementem a 
Garantia para a Juventude e que assegure a 
participação das organizações de 
juventude na conceção e execução dos 
regimes a todos os níveis;

Or. en

Alteração 40
Thomas Händel

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Regozija-se com as propostas da 
Comissão relativas a um quadro de 
qualidade para os estágios e a uma Aliança 
para a Aprendizagem destinadas a 
promover estágios de elevada qualidade na 
UE; exorta os Estados-Membros a
implementarem com urgência o 

5. Regozija-se com as propostas da 
Comissão relativas a um quadro de 
qualidade para os estágios e a uma Aliança 
para a Aprendizagem destinadas a 
promover estágios de elevada qualidade na 
UE; relembra que os estágios só deverão 
ser realizados no âmbito da conclusão de 
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instrumento «Garantia para a Juventude», 
por forma a combater o desemprego entre 
os jovens, recorrendo, para tal, aos 
6 mil milhões de euros disponíveis no 
âmbito da Iniciativa para o Emprego dos 
Jovens; solicita à Comissão que conceda 
um apoio concreto aos Estados-Membros 
que implementem a Garantia para a 
Juventude;

uma formação ou de um curso 
universitário; exorta os Estados-Membros 
a implementarem com urgência o 
instrumento «Garantia para a Juventude», 
por forma a combater o desemprego entre 
os jovens, recorrendo, para tal, aos 
6 mil milhões de euros disponíveis no 
âmbito da Iniciativa para o Emprego dos 
Jovens; solicita à Comissão que conceda 
um apoio concreto aos Estados-Membros 
que implementem a Garantia para a
Juventude;

Or. de

Alteração 41
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Regozija-se com as propostas da 
Comissão relativas a um quadro de 
qualidade para os estágios e a uma Aliança 
para a Aprendizagem destinadas a 
promover estágios de elevada qualidade na 
UE; exorta os Estados-Membros a 
implementarem com urgência o 
instrumento «Garantia para a Juventude», 
por forma a combater o desemprego entre 
os jovens, recorrendo, para tal, aos 6 mil 
milhões de euros disponíveis no âmbito da 
Iniciativa para o Emprego dos Jovens; 
solicita à Comissão que conceda um apoio 
concreto aos Estados-Membros que 
implementem a Garantia para a Juventude;

5. Regozija-se com as propostas da 
Comissão relativas a um quadro de 
qualidade para os estágios e a uma Aliança 
para a Aprendizagem destinadas a 
promover estágios de elevada qualidade na 
UE; exorta os Estados-Membros, neste 
contexto, a implementarem com urgência o 
instrumento «Garantia para a Juventude», 
por forma a combater o desemprego entre 
os jovens, recorrendo, para tal, aos 
6 mil milhões de euros disponíveis no 
âmbito da Iniciativa para o Emprego dos 
Jovens; solicita à Comissão que conceda 
um apoio concreto aos Estados-Membros
que implementem a Garantia para a 
Juventude; frisa que a «Garantia para a 
Juventude» deve ser integrada num 
quadro mais amplo de políticas ativas do 
mercado de trabalho, assegurando, em 
simultâneo, padrões elevados;

Or. pl
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Alteração 42
Nadja Hirsch

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Regozija-se com as propostas da 
Comissão relativas a um quadro de 
qualidade para os estágios e a uma Aliança 
para a Aprendizagem destinadas a 
promover estágios de elevada qualidade na 
UE; exorta os Estados-Membros a 
implementarem com urgência o 
instrumento «Garantia para a Juventude», 
por forma a combater o desemprego entre 
os jovens, recorrendo, para tal, aos 
6 mil milhões de euros disponíveis no 
âmbito da Iniciativa para o Emprego dos 
Jovens; solicita à Comissão que conceda 
um apoio concreto aos Estados-Membros 
que implementem a Garantia para a 
Juventude;

5. Regozija-se com as propostas da 
Comissão relativas a um quadro de 
qualidade para os estágios e a uma Aliança 
para a Aprendizagem destinadas a apoiar
estágios de elevada qualidade na UE; 
assinala, no entanto, que os estágios 
devem sobretudo visar a formação e a 
aquisição de experiência, podendo ainda, 
por conseguinte, ser não renumerados no 
caso de terem uma duração inferior a três 
meses; exorta os Estados-Membros a 
implementarem com urgência o 
instrumento «Garantia para a Juventude», 
por forma a combater o desemprego entre 
os jovens, recorrendo, para tal, aos 
6 mil milhões de euros disponíveis no 
âmbito da Iniciativa para o Emprego dos 
Jovens; solicita à Comissão que conceda 
um apoio concreto aos Estados-Membros 
que implementem a Garantia para a 
Juventude;

Or. de

Alteração 43
Jean-Luc Bennahmias

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Regozija-se com as propostas da 
Comissão relativas a um quadro de 
qualidade para os estágios e a uma Aliança 
para a Aprendizagem destinadas a 
promover estágios de elevada qualidade na 
UE; exorta os Estados-Membros a 

5. Regozija-se com as propostas da 
Comissão relativas a um quadro de 
qualidade para os estágios e a uma Aliança 
para a Aprendizagem destinadas a 
promover estágios de elevada qualidade na 
UE; salienta a necessidade de criar um 
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implementarem com urgência o 
instrumento «Garantia para a Juventude», 
por forma a combater o desemprego entre 
os jovens, recorrendo, para tal, aos 6 mil 
milhões de euros disponíveis no âmbito da 
Iniciativa para o Emprego dos Jovens; 
solicita à Comissão que conceda um apoio 
concreto aos Estados-Membros que 
implementem a Garantia para a Juventude;

quadro jurídico, comum aos 
Estados-Membros, no âmbito dos 
estágios, da aprendizagem e da formação 
em alternância, com uma remuneração 
mínima, independentemente da duração 
do estágio, bem como com proteção social 
adequada, a fim de promover a 
mobilidade dos jovens e de promover a 
inclusão social e uma integração eficaz 
na vida profissional; exorta os Estados-
Membros a implementarem com urgência o 
instrumento «Garantia para a Juventude», 
por forma a combater o desemprego entre 
os jovens, recorrendo, para tal, aos 6 mil 
milhões de euros disponíveis no âmbito da 
Iniciativa para o Emprego dos Jovens; 
solicita à Comissão que conceda um apoio 
concreto aos Estados-Membros que 
implementem a Garantia para a Juventude;

Or. fr

Alteração 44
Konstantinos Poupakis

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Sublinha que os jovens da Europa 
não devem ser vítimas da crise e dos 
cortes substanciais que estão a ser 
aplicados a todos os níveis da 
administração pública; apela aos 
Estados-Membros e à Comissão que 
assegurem que as restrições financeiras 
não dificultarão a escorreita execução da 
«Garantia para a Juventude»;

Or. el

Alteração 45
Ole Christensen, Evelyn Regner
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Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Sublinha que o êxito de uma 
Garantia para a Juventude depende, em 
grande medida, de outras políticas 
públicas instituídas, que asseguram as 
infraestruturas necessárias e a 
capacidade de atuação dos serviços de 
emprego para prestar serviços 
personalizados aos jovens; destaca que 
uma Garantia para a Juventude 
bem-sucedida depende igualmente dos 
esforços dos empregadores e da inclusão 
dos parceiros sociais;

Or. en

Alteração 46
Verónica Lope Fontagné

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Solicita que o quadro de ação da 
«Garantia para a Juventude» se fixe em 
30 anos a fim de proporcionar mais 
benefícios aos jovens;

Or. es

Alteração 47
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-B. Considera que a Comissão deve 
propor a definição de estágios de elevada 
qualidade, incluindo critérios de 
remuneração, condições de trabalho e 
normas de saúde e segurança adequadas, 
independentemente da duração do 
estágio;

Or. en

Alteração 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Salienta que a mobilidade dos jovens 
deve ser reforçada, a fim de melhor fazer 
corresponder a oferta e a procura de 
mão de obra, nomeadamente através do 
portal de emprego EURES, do programa 
Aprendizagem ao Longo da Vida e do 
programa Juventude em Ação;

Or. en

Alteração 49
Antigoni Papadopoulou

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que o financiamento europeu 
pode constituir um complemento 
importante aos investimentos necessários 
financiados pelos orçamentos nacionais; 

6. Salienta que o financiamento europeu 
pode constituir um complemento 
importante aos investimentos necessários 
financiados pelos orçamentos nacionais; 
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exorta os Estados-Membros a tirarem 
partido do Fundo Social Europeu (FSE), no 
âmbito da implementação da Estratégia 
para a Juventude; salienta que os recursos 
destinados ao emprego dos jovens devem 
ser considerados um investimento;

exorta os Estados-Membros a tirarem 
partido do Fundo Social Europeu (FSE), no 
âmbito da implementação da Estratégia 
para a Juventude; salienta que os recursos e 
as iniciativas de financiamento destinados 
ao emprego dos jovens devem claramente 
designar os jovens como beneficiários e
devem ser considerados um investimento;

Or. en

Alteração 50
Malika Benarab-Attou

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que o financiamento europeu 
pode constituir um complemento 
importante aos investimentos necessários 
financiados pelos orçamentos nacionais; 
exorta os Estados-Membros a tirarem 
partido do Fundo Social Europeu (FSE), no 
âmbito da implementação da Estratégia 
para a Juventude; salienta que os recursos 
destinados ao emprego dos jovens devem 
ser considerados um investimento;

6. Salienta que o financiamento europeu 
pode constituir um complemento 
importante aos investimentos necessários 
financiados pelos orçamentos nacionais; 
exorta os Estados-Membros a tirarem 
partido do Fundo Social Europeu (FSE), no 
âmbito da implementação da Estratégia 
para a Juventude; salienta que os recursos 
destinados ao emprego dos jovens devem 
ser considerados um investimento-chave 
contínuo e a longo prazo, com vista a 
maximizar as potencialidades dos jovens 
tanto no que se refere ao mercado de 
trabalho como à sociedade no seu todo; 
sublinha que existem fortes argumentos 
de ordem social, democrática e económica 
a favor desse investimento; aponta para a 
elevada «rentabilidade» do investimento 
na formação e competências; salienta que 
a OIT propôs um orçamento de 
21 mil milhões de euros destinado a 
executar os programas da «Garantia para 
a Juventude» em toda a Europa, ao longo 
do período de sete anos de 2014-2020; 
realça que o investimento nos programas 
da Garantia para a Juventude deve estar 
isento dos cortes decorrentes das medidas 
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de austeridade;

Or. en

Alteração 51
Sari Essayah

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que o financiamento europeu 
pode constituir um complemento 
importante aos investimentos necessários 
financiados pelos orçamentos nacionais; 
exorta os Estados-Membros a tirarem
partido do Fundo Social Europeu (FSE), no 
âmbito da implementação da Estratégia 
para a Juventude; salienta que os recursos 
destinados ao emprego dos jovens devem 
ser considerados um investimento;

6. Salienta que o financiamento europeu 
pode apoiar programas que constituem, 
em certa medida, um complemento aos 
investimentos necessários financiados 
pelos orçamentos nacionais, embora a 
política social seja, evidentemente, uma 
questão da competência dos 
Estados-Membros, pela qual são os 
responsáveis; exorta os Estados-Membros 
a tirarem partido do Fundo Social Europeu 
(FSE), no âmbito da implementação da 
Estratégia para a Juventude; salienta que os 
recursos destinados ao emprego dos jovens 
devem ser considerados um investimento 
no futuro já que reduzem o impacto 
adverso a longo prazo do desemprego 
juvenil;

Or. fi

Alteração 52
Jean-Luc Bennahmias

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que o financiamento europeu 
pode constituir um complemento 
importante aos investimentos necessários 
financiados pelos orçamentos nacionais; 
exorta os Estados-Membros a tirarem 
partido do Fundo Social Europeu (FSE), no 

6. Salienta que o financiamento europeu 
pode constituir um complemento 
importante aos investimentos necessários 
financiados pelos orçamentos nacionais; 
exorta os Estados-Membros a tirarem 
partido do Fundo Social Europeu (FSE), no 
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âmbito da implementação da Estratégia 
para a Juventude; salienta que os recursos 
destinados ao emprego dos jovens devem 
ser considerados um investimento;

âmbito da implementação da Estratégia 
para a Juventude; salienta que os recursos 
destinados ao emprego dos jovens devem 
ser considerados um investimento e não 
um encargo; recorda que os custos reais 
imputáveis ao desemprego dos jovens, 
avaliados em 153 mil milhões de euros 
pela Eurofound, correspondem a 1,2 % do 
PIB da União Europeia;

Or. fr

Alteração 53
Thomas Händel

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que o financiamento europeu 
pode constituir um complemento 
importante aos investimentos necessários 
financiados pelos orçamentos nacionais; 
exorta os Estados-Membros a tirarem 
partido do Fundo Social Europeu (FSE), no 
âmbito da implementação da Estratégia 
para a Juventude; salienta que os recursos 
destinados ao emprego dos jovens devem 
ser considerados um investimento;

6. Salienta que o financiamento europeu 
pode constituir um complemento 
importante aos investimentos necessários 
financiados pelos orçamentos nacionais; 
exorta os Estados-Membros a tirarem 
partido do Fundo Social Europeu (FSE), no 
âmbito da implementação da Estratégia 
para a Juventude; salienta que os recursos 
destinados ao emprego dos jovens devem 
ser considerados um investimento; observa 
que o financiamento previsto no âmbito 
da Estratégia para a Juventude não é 
suficiente, sobretudo para as regiões 
particularmente afetadas pela crise; 
salienta que os recursos destinados ao 
emprego dos jovens requerem o 
investimento massivo em novos postos de 
trabalho;

Or. de

Alteração 54
Verónica Lope Fontagné

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

6-A. Recorda a importância crescente do 
FSE para as políticas europeias, em 
particular no tocante à inclusão social, à 
luta contra a pobreza e ao apoio à criação 
de empregos sustentáveis, e sublinha que 
é necessário reservar 25 % do Fundo de 
Coesão para o FSE;

Or. es

Alteração 55
Evelyn Regner

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Salienta a necessidade de uma 
política de mercado de trabalho ativa e 
inclusiva, com medidas específicas para 
os jovens; exorta os Estados-Membros a 
analisarem a viabilidade de exemplos de 
boas práticas dos demais 
Estados-Membros nos seus próprios 
mercados de trabalho;

Or. de

Alteração 56
Malika Benarab-Attou

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Apela à participação de todas as partes 
interessadas relevantes, designadamente os 
parceiros sociais na implementação da 
Estratégia para a Juventude.

7. Apela à participação de todas as partes 
interessadas relevantes, designadamente os 
parceiros sociais e as organizações de 
juventude, na implementação da Estratégia 
para a Juventude; recomenda à Comissão 
a consulta dos representantes dos 
conselhos nacionais de juventude ao 
avaliar a execução da Estratégia para a 
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Juventude;

Or. en

Alteração 57
Ole Christensen, Evelyn Regner

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Considera que o diálogo estruturado 
constitui um instrumento valioso para o 
envolvimento dos jovens no processo de 
tomada de decisões e para o reforço da 
apropriação da Estratégia para a 
Juventude; exorta os Estados-Membros a 
aderirem à utilização deste fórum durante 
o próximo ciclo da Estratégia para a 
Juventude;

Or. en


