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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Orçamentos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

A. Considerando que continuam a fazer-se sentir os efeitos da crise económica, financeira e 
social, com cerca de 23 milhões de desempregados, dos quais 5,2 milhões são jovens,

1. Assinala que o orçamento de 2012 deve apoiar os 5 grandes objectivos da Estratégia 2020, 
e mais especificamente o aumento da taxa de emprego e a redução do número de pessoas 
afectadas ou ameaçadas pela pobreza e a exclusão social;

2. Solicita um financiamento das iniciativas emblemáticas "Novas competências para novos 
empregos", "Juventude em Movimento" e "Plataforma Europeia contra a pobreza";

3. Considera que estes objectivos exigem a comparabilidade, a compatibilidade e a 
complementaridade dos orçamentos nacionais e do orçamento da União;

4. Entende igualmente que a consolidação orçamental dos Estados-Membros não pode ser 
sustentável se os recursos não forem utilizados de uma forma mais inovadora e eficaz;

5. Defende, por conseguinte, uma abordagem comum no tocante às reestruturações de 
empresas através do reforço do papel dos parceiros sociais e da disseminação de boas 
práticas em matéria de formação dos trabalhadores despedidos;

6. Salienta o papel do FEG neste processo e solicita que sejam inscritas na rubrica 
orçamental correspondente dotações de pagamento reforçadas;

7. Deseja uma melhor utilização do PROGRESS a fim de reforçar o funcionamento dos 
serviços públicos de emprego no que respeita à medidas activas do mercado de trabalho, e 
lembra que, em virtude do Acordo sobre o instrumento de microfinanciamento, o 
orçamento do PROGRESS deve ser reforçado;

8. Exige um aumento das dotações de pagamento do FSE;

9. Salienta que, a fim de reduzir o número de pessoas afectadas ou ameaçadas pela pobreza, 
os programas da União devem visar os migrantes e outros grupos vulneráveis, como os 
ciganos;

10. Considera que o orçamento da UE deve apoiar os países parceiros da região mediterrânica 
na reforma dos seus mercados de trabalho e do seu sistema de ensino profissional.


