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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. Congratula-se com o aumento das dotações para autorizações a favor das pequenas e 
médias empresas, dos jovens e do emprego; recorda que a crise social nos impõe impedir 
reduções de dotações no domínio de intervenção “Emprego e assuntos sociais”;

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;

3. Recorda a necessidade de adequação da formação profissional para favorecer os jovens e 
solicita que as dotações do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida sejam, pelo 
menos, restabelecidas ao nível das autorizações de 2012;

4. Congratula-se com o aumento de dotações para autorizações e pagamentos do FSE, já que 
os Fundos Estruturais visam o desenvolvimento da competitividade e emprego;

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 Estados-Membros designados pelo Conselho Europeu de 2012;

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 €;

7. Salienta que a Comunicação relativa ao Ano Europeu do Cidadão (2013) necessita de 
dotações para autorizações de montante, pelo menos, igual ao de 2012;

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;

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.


