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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:

1. Saúda o aumento das dotações de autorização para as iniciativas emblemáticas "Juventude 
em movimento" e "Plataforma europeia contra a pobreza"; recorda que continuam a fazer-
se sentir os efeitos da crise e opõe-se a uma redução real do capítulo "Emprego e Assuntos 
Sociais" e da iniciativa emblemática "Novas competências para novos empregos";

2. Solicita um aumento das dotações de pagamento do Fundo Social Europeu e a criação de 
uma nova categoria de regiões intermédias;

3. Congratula-se com o reforço das capacidades dos parceiros sociais no âmbito da iniciativa 
emblemática sobre as novas competências e deseja um reconhecimento orçamental do seu 
papel na política industrial;

4. Relembra o acordo concluído sobre o instrumento de microfinanciamento no tocante ao 
Progress e solicita, por conseguinte, um montante adicional de 7 milhões de euros em 
autorizações;

5. Sublinha que o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização visa a qualificação e a 
empregabilidade dos trabalhadores; solicita, para acelerar os procedimentos, a inscrição de 
dotações de pagamento na sua rubrica orçamental;

6. Relembra o acordo sobre o Ano Europeu do Envelhecimento Activo e da Solidariedade 
entre Gerações e apoia a criação de uma rubrica orçamental para os 2,7 milhões de euros a 
prever para as suas acções em 2012;

7. Propõe o aumento das dotações de autorização da Fundação Europeia para a Formação a 
fim de apoiar os países parceiros da região mediterrânica na reforma dos seus mercados de 
trabalho e do seu sistema de formação profissional, bem como na promoção do diálogo 
social;

8. Propõe dois projectos-piloto em prol da saúde e da segurança dos trabalhadores mais 
velhos, bem como uma garantia para a integração dos jovens no mercado de trabalho.


