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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. Recorda que o crescimento é fundamental para criar mais empregos e aumentar a 
prosperidade e que é necessário direcionar os fundos estruturais de forma mais 
eficiente no sentido de promoverem o crescimento e de acelerarem a liquidação dos 
compromissos;

2. Insta a Comissão a agir rapidamente para promover a execução do Programa para a 
Mudança e a Inovação Social (PMIS), a fim de incentivar políticas ativas de apoio ao 
mercado de trabalho e uma combinação adequada de políticas de emprego que 
melhorem as taxas de transição para um novo emprego, sobretudo entre os 
desempregados de longa duração;

3. Solicita à Comissão que promova a rápida execução da Iniciativa para o Emprego dos 
Jovens e que utilize todo o potencial de «O meu primeiro emprego EURES» para 
incentivar a mobilidade e da ação preparatória «Medidas de Ativação destinadas aos 
Jovens - Implementação da Iniciativa Juventude em Movimento» para pôr em 
funcionamento os mecanismos de garantia para os jovens;

4. Considera que o orçamento da UE deve apoiar a formação profissional e as medidas 
de qualificação profissional;

5. Exorta a Comissão a assegurar dotações para pagamentos suficientes na rubrica 
orçamental do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização;

6. Apela a dotações para autorizações e pagamentos sólidas e rápidas para o Fundo de 
Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas visando combater a pobreza extrema;

7. Frisa que o orçamento para 2014 deve apoiar medidas que favoreçam o 
empreendedorismo nas micro, pequenas e médias empresas, incluindo no 
empreendedorismo social e nas empresas sociais inovadoras e no trabalho por conta 
própria, bem como facilitar o acesso ao financiamento através do eixo 
Empreendedorismo Social do PMIS;

8. Salienta que o orçamento para 2014 deve promover um elevado nível de proteção dos 
trabalhadores e de cultura de prevenção na UE e contribuir para enfrentar os novos 
desafios em matéria de saúde e segurança no trabalho decorrentes da crise económica 
e financeira.


