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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. Sublinha que o orçamento para o exercício de 2013 deve apoiar os objetivos da Estratégia 
Europa 2020 e pede um financiamento suficiente das iniciativas emblemáticas: "Juventude 
em Movimento", "Novas Competências para Novos Empregos", "Plataforma europeia 
contra a pobreza" e "Uma União da Inovação";

2. Sublinha a necessidade de um reconhecimento orçamental da situação dramática dos 
jovens desempregados e a necessidade de relançar a criação de empregos; relembra a 
necessidade de prever um financiamento apropriado de todos os instrumentos tendentes ao 
emprego;

3. Saúda a decisão de canalizar as ajudas não atribuídas do Fundo Social Europeu para a 
redução do desemprego jovem e a promoção das PME; pede que a programação elevada e 
reorientada do FSE seja tida em conta no orçamento para 2013, tendo e vista o fim do 
quadro financeiro plurianual em curso;

4. Pede um esforço orçamental constante, tendente à adequação das formações e 
reconversões, com o apoio dos parceiros sociais, aos setores carecidos de trabalhadores, 
bem como uma melhor utilização do FSE e uma valorização do FEG;

5. Pede um reforço da informação dos cidadãos destinatários dos programas existentes, 
como EURES, o projeto-piloto "O teu primeiro emprego Eures" e o instrumento de 
microfinanciamento;

6. Sublinha que o orçamento europeu deve apoiar a promoção da convergência social, o 
desenvolvimento da política tendente à responsabilidade social das empresas e o controlo 
da aplicação das normas sociais legais pelas empresas com vista a assegurar a criação de 
empregos decentes.


