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Alteração 1
Dimitar Stoyanov

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Alerta para o nível de desemprego 
jovem e – sobretudo – para as suas 
grandes assimetrias entre 
Estados-Membros, indo de menos de 15 % 
a mais de 55 %, bem como para o número 
de jovens que não possuem educação, 
formação nem emprego (14 milhões de 
jovens NEET entre os 15 e os 30 anos), 
que põem em risco o próprio projeto 
europeu, traduzindo-se numa perda do 
potencial de crescimento económico para 
a UE e ameaçando o desenvolvimento 
económico e a viabilidade de uma Europa 
unida na qualidade de vida e nas condições 
de trabalho, e a coesão económica, social e 
territorial das regiões da UE, prevista no 
Artigo 174.° TFUE;

1. Alerta para o aumento sem precedentes 
de desemprego jovem e – sobretudo – para 
a sua distribuição desigual entre 
Estados-Membros, indo de menos de 15 % 
a mais de 55 %, bem como para o número 
de jovens que não tem acesso a educação 
ou formação, o que significa que não 
conseguem obter a experiência 
profissional necessária enquanto 
membros da sociedade (15 milhões de 
jovens entre os 15 e os 29 anos), que põe 
em sério risco a competitividade e o 
desenvolvimento económico de uma 
Europa unida na qualidade de vida e nas 
condições de trabalho, e a coesão 
económica, social e territorial das regiões 
da UE, prevista no Artigo 174.° do TFUE;

Or. bg

Alteração 2
Andreas Mölzer

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Alerta para o nível de desemprego 
jovem e – sobretudo – para as suas grandes 
assimetrias entre Estados-Membros, indo 
de menos de 15 % a mais de 55 %, bem 
como para o número de jovens que não 
possuem educação, formação nem emprego 
(14 milhões de jovens NEET entre os 15 e 
os 30 anos), que põem em risco o próprio 
projeto europeu, ameaçando o 
desenvolvimento económico e a 
viabilidade de uma Europa unida na 

1. Alerta para o nível de desemprego 
jovem e – sobretudo – para as suas grandes 
assimetrias entre Estados-Membros, indo 
de menos de 15 % a mais de 55 %, bem 
como para o número de jovens que não 
possuem educação, formação nem emprego 
(14 milhões de jovens NEET entre os 15 e 
os 30 anos), que refletem os diferentes 
níveis de eficiência e competitividade das 
economias nacionais; recomenda a 
implementação de reformas estruturais 
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qualidade de vida e nas condições de 
trabalho, e a coesão económica, social e 
territorial das regiões da UE, prevista no 
Artigo 174.º TFUE;

rápidas e profundas nos países em crise, 
atendendo ao facto de que as grandes 
assimetrias ameaçam o desenvolvimento
económico e a viabilidade de uma Europa 
unida na qualidade de vida e nas condições 
de trabalho, e a coesão económica, social e 
territorial das regiões da UE, prevista no 
Artigo 174.º TFUE;

Or. de

Alteração 3
Younous Omarjee

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Alerta para o nível de desemprego 
jovem e – sobretudo - para as suas grandes 
assimetrias entre Estados-Membros, indo 
de menos de 15 % a mais de 55 %, bem 
como para o número de jovens que não 
possuem educação, formação nem emprego 
(14 milhões de jovens NEET entre os 15 e 
os 30 anos), que põem em risco o próprio 
projeto europeu, ameaçando o 
desenvolvimento económico e a 
viabilidade de uma Europa unida na 
qualidade de vida e nas condições de 
trabalho, e a coesão económica, social e 
territorial das regiões da UE, prevista no 
Artigo 174.° TFUE;

1. Alerta para o nível de desemprego 
jovem e – sobretudo - para as suas grandes 
assimetrias entre Estados-Membros, indo 
de menos de 15 % a mais de 60 %, bem 
como para o número de jovens que não 
possuem educação, formação nem emprego 
(14 milhões de jovens NEET entre os 15 e 
os 30 anos), que põem em risco o próprio 
projeto europeu, ameaçando o 
desenvolvimento económico e a 
viabilidade de uma Europa unida na 
qualidade de vida e nas condições de 
trabalho, e a coesão económica, social e 
territorial das regiões da UE, prevista no 
Artigo 174.° TFUE; lembra que os jovens 
têm direito a um emprego de qualidade, 
que corresponda à sua formação e que 
lhes permita viver de forma digna e 
autónoma, sem que tenham de ser ver 
confrontados com a precariedade e a 
pobreza;

Or. fr
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Alteração 4
Verónica Lope Fontagné

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Alerta para o nível de desemprego 
jovem e – sobretudo – para as suas grandes 
assimetrias entre Estados-Membros, indo 
de menos de 15 % a mais de 55 %, bem 
como para o número de jovens que não 
possuem educação, formação nem emprego 
(14 milhões de jovens NEET entre os 15 e 
os 30 anos), que põem em risco o próprio 
projeto europeu, ameaçando o 
desenvolvimento económico e a 
viabilidade de uma Europa unida na 
qualidade de vida e nas condições de 
trabalho, e a coesão económica, social e 
territorial das regiões da UE, prevista no 
Artigo 174.º TFUE;

1. Alerta para o nível de desemprego 
jovem e – sobretudo – para as suas grandes 
assimetrias entre Estados-Membros, indo 
de menos de 15 % a mais de 55 %, bem 
como para o número de jovens que não 
possuem educação, formação nem emprego 
(14 milhões de jovens NEET entre os 15 e 
os 30 anos), a que se soma outro grande 
número de jovens que, apesar de terem 
emprego, trabalham em condições 
precárias. Esta conjuntura coloca em 
risco o próprio projeto europeu, ameaçando 
o desenvolvimento económico e a 
viabilidade de uma Europa unida na 
qualidade de vida e nas condições de 
trabalho, e a coesão económica, social e 
territorial das regiões da UE, prevista no 
Artigo 174.º TFUE;

Or. es

Alteração 5
Patrice Tirolien

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Alerta para o nível de desemprego 
jovem e – sobretudo - para as suas grandes 
assimetrias entre Estados-Membros, indo 
de menos de 15 % a mais de 55 %, bem 
como para o número de jovens que não 
possuem educação, formação nem emprego 
(14 milhões de jovens NEET entre os 15 e 
os 30 anos), que põem em risco o próprio 

1. Alerta para o nível de desemprego 
jovem e – sobretudo - para as suas grandes 
assimetrias entre as regiões e os
Estados-Membros da União Europeia, 
indo de menos de 10 % a mais de 60 %, 
bem como para o número de jovens que 
não possuem educação, formação nem 
emprego (14 milhões de jovens NEET 
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projeto europeu, ameaçando o 
desenvolvimento económico e a 
viabilidade de uma Europa unida na 
qualidade de vida e nas condições de 
trabalho, e a coesão económica, social e 
territorial das regiões da UE, prevista no 
Artigo 174.° TFUE;

entre os 15 e os 30 anos), que põem em 
risco o próprio projeto europeu, ameaçando 
o desenvolvimento económico e a 
viabilidade de uma Europa unida na 
qualidade de vida e nas condições de 
trabalho, e a coesão económica, social e 
territorial das regiões da UE, prevista no 
Artigo 174.° TFUE;

Or. fr

Alteração 6
Justina Vitkauskaite Bernard

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Alerta para o nível de desemprego 
jovem e – sobretudo – para as suas grandes 
assimetrias entre Estados-Membros, indo 
de menos de 15 % a mais de 55 %, bem 
como para o número de jovens que não 
possuem educação, formação nem emprego 
(14 milhões de jovens NEET entre os 15 e 
os 30 anos), que põem em risco o próprio 
projeto europeu, ameaçando o 
desenvolvimento económico e a 
viabilidade de uma Europa unida na 
qualidade de vida e nas condições de 
trabalho, e a coesão económica, social e 
territorial das regiões da UE, prevista no 
Artigo 174.º TFUE;

1. Alerta para o nível de desemprego 
jovem e – sobretudo – para as suas grandes 
assimetrias entre Estados-Membros, indo 
de menos de 15 % a mais de 55 %, bem 
como para o número de jovens que não 
possuem educação, formação nem emprego 
(14 milhões de jovens NEET entre os 15 e 
os 30 anos), que põem em risco o próprio 
projeto europeu, traduzindo-se numa 
perda do potencial de crescimento 
económico para a UE e ameaçando o 
desenvolvimento económico e a 
viabilidade de uma Europa unida na 
qualidade de vida e nas condições de 
trabalho, e a coesão económica, social e 
territorial das regiões da UE, prevista no 
artigo 174.º do TFUE;

Or. en

Alteração 7
Patrice Tirolien

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta a pertinência da dimensão 
regional na definição das políticas de 
formação e de acompanhamento dos 
jovens e dos desempregados, a fim de 
corresponder o melhor possível às 
necessidades reais de emprego a nível 
local e gozar de uma maior proximidade 
no acompanhamento das pessoas em 
causa;

Or. fr

Alteração 8
Verónica Lope Fontagné

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Considera que, devido à sua 
estrutura socioeconómica, os jovens 
constituem, na União, um dos grupos 
mais vulneráveis em relação ao emprego, 
sobretudo no atual contexto de crise 
económica e financeira, dada a sua 
importância numérica no mercado de 
trabalho, e que enfrenta problemas de 
trabalho mais graves; insiste, por 
conseguinte, na necessidade de encontrar 
soluções que permitam que os jovens 
europeus, que já não acreditam nas 
soluções tradicionais para os problemas 
relacionados com a educação e o 
trabalho, saiam deste impasse e obtenham
respostas devidamente adequadas à sua 
situação, através de uma adaptação das 
políticas às necessidades e não o oposto;

r. es
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Alteração 9
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta o facto de o desemprego 
jovem ter atingido níveis inconcebíveis, o 
que exige a adoção de medidas mais 
eficazes a nível da UE, nacional e 
regional; entende, portanto, que numa 
fase em que a União Europeia enfrenta 
diversas dificuldades e desafios, importa 
mais do que nunca que a população 
jovem seja forte e inovadora, devendo 
estar preparada para os desafios que lhe 
são colocados;

Or. en

Alteração 10
Patrice Tirolien

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que, sendo necessário 
dinamizar a atividade económica, como 
condição prévia para qualquer solução de 
criação de emprego sustentável e 
duradouro, se realça que as razões desta 
situação radicam em questões estruturais 
com origem em políticas educativas e de 
emprego que devem ser corrigidas, sendo 
necessária uma nova geração de 
estratégias pedagógicas mais apelativas e 
com melhor inserção regional, que 
fomentem a implementação de estratégias 
de transição para a vida ativa mais 
eficientes (com forte interligação entre a 
escola e o trabalho), e a elaboração de 
percursos profissionais mais seguros;

2. Salienta que, para além da crise 
económica existente na Europa, as razões 
desta situação radicam em questões 
estruturais com origem em políticas 
educativas e de emprego que devem ser 
melhoradas; insiste na necessidade de 
apresentar novas estratégias pedagógicas 
mais apelativas e inclusivas que fomentem, 
nomeadamente, a implementação de uma
transição eficaz na vida ativa dos jovens 
que saem dos sistemas escolares e a 
elaboração de percursos profissionais mais 
seguros;
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Or. fr

Alteração 11
Verónica Lope Fontagné

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que, sendo necessário dinamizar 
a atividade económica, como condição 
prévia para qualquer solução de criação de 
emprego sustentável e duradouro, se realça 
que as razões desta situação radicam em 
questões estruturais com origem em
políticas educativas e de emprego que
devem ser corrigidas, sendo necessária 
uma nova geração de estratégias 
pedagógicas mais apelativas e com melhor 
inserção regional, que fomentem a 
implementação de estratégias de transição 
para a vida ativa mais eficientes (com forte 
interligação entre a escola e o trabalho), e a 
elaboração de percursos profissionais mais 
seguros;

2. Salienta que é necessário dinamizar a 
atividade económica, como condição 
prévia para qualquer solução de criação de 
emprego sustentável e duradouro, e realça 
a necessidade de eliminar os problemas
estruturais resultantes das políticas 
educativas e de emprego. São necessárias 
estratégias pedagógicas mais apelativas e 
com melhor inserção regional, que tenham 
em conta a heterogeneidade das situações 
e cuja aplicação seja adaptável às 
necessidades e características específicas 
das regiões, que fomentem a 
implementação de estratégias de transição 
para a vida ativa mais eficientes (com forte 
interligação entre a escola e o trabalho), 
bem como a elaboração de percursos 
profissionais mais seguros;

Or. es

Alteração 12
Karima Delli, Ana Miranda

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que, sendo necessário dinamizar 
a atividade económica, como condição 
prévia para qualquer solução de criação de 
emprego sustentável e duradouro, se realça 
que as razões desta situação radicam em

2. Salienta que, sendo necessário dinamizar 
a atividade económica, como condição 
prévia para qualquer solução de criação de 
emprego digno, sustentável e duradouro, se 
realça que as razões desta situação radicam 
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questões estruturais com origem em 
políticas educativas e de emprego que 
devem ser corrigidas, sendo necessário 
uma nova geração de estratégias 
pedagógicas mais apelativas e com melhor 
inserção regional, que fomentem a 
implementação de estratégias de transição 
para a vida ativa mais eficientes (com forte 
interligação entre a escola e o trabalho), e a 
elaboração de percursos profissionais mais 
seguros;

em questões estruturais com origem, entre 
outras, em políticas educativas e de 
emprego que devem ser corrigidas, a fim 
de fomentar a implementação de 
estratégias de transição para a vida ativa 
mais eficientes (com forte interligação 
entre a escola e o trabalho), e a elaboração 
de percursos profissionais mais seguros;

Or. en

Alteração 13
Younous Omarjee

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que, sendo necessário dinamizar 
a atividade económica, como condição 
prévia para qualquer solução de criação de 
emprego sustentável e duradouro, se realça 
que as razões desta situação radicam em 
questões estruturais com origem em 
políticas educativas e de emprego que 
devem ser corrigidas, sendo necessária 
uma nova geração de estratégias 
pedagógicas mais apelativas e com melhor 
inserção regional, que fomentem a 
implementação de estratégias de transição 
para a vida ativa mais eficientes (com forte 
interligação entre a escola e o trabalho), e a 
elaboração de percursos profissionais mais 
seguros;

2. Salienta que, sendo necessário dinamizar 
a atividade económica, como condição 
prévia para qualquer solução de criação de 
emprego sustentável e duradouro, se realça 
que as razões desta situação radicam em 
questões estruturais com origem em 
políticas educativas e de emprego que 
devem ser corrigidas, sendo necessária 
uma nova geração de estratégias 
pedagógicas mais apelativas e com melhor 
inserção regional, que fomentem a 
implementação de estratégias de transição 
para a vida ativa mais eficientes (com forte
interligação entre a escola e o trabalho), e a 
elaboração de percursos profissionais mais 
seguros; frisa as consequências 
alarmantes da crise económica e das 
medidas de austeridade na situação dos 
jovens; recorda que os cortes orçamentais 
comprometem gravemente os 
investimentos nos domínios 
particularmente importantes para o 
futuro dos jovens, tais como o ensino, a 
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formação, a investigação e a inovação;

Or. fr

Alteração 14
Dimitar Stoyanov

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que, sendo necessário
dinamizar a atividade económica, como 
condição prévia para qualquer solução de 
criação de emprego sustentável e 
duradouro, se realça que as razões desta 
situação radicam em questões estruturais 
com origem em políticas educativas e de 
emprego que devem ser corrigidas, sendo 
necessário uma nova geração de 
estratégias pedagógicas mais apelativas e 
com melhor inserção regional, que 
fomentem a implementação de estratégias 
de transição para a vida ativa mais 
eficientes (com forte interligação entre a 
escola e o trabalho), e a elaboração de 
percursos profissionais mais seguros;

2. Salienta a necessidade de dinamizar a 
atividade económica, como condição 
prévia para qualquer solução de criação de 
emprego sustentável, estável e duradouro, e
que as razões desta situação radicam em 
questões estruturais com origem em 
políticas educativas e de emprego que 
devem ser corrigidas através da criação de
uma nova geração de estratégias 
pedagógicas que vão ao encontro das 
necessidades das empresas e com melhor 
inserção regional, que fomentem a 
implementação de estratégias de transição 
para a vida ativa mais eficientes (com forte 
interligação entre a escola e o trabalho);

Or. bg

Alteração 15
Maria do Céu Patrão Neves

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que, sendo necessário dinamizar 
a atividade económica, como condição 
prévia para qualquer solução de criação de 
emprego sustentável e duradouro, se realça 
que as razões desta situação radicam em 
questões estruturais com origem em 
políticas educativas e de emprego que 
devem ser corrigidas, sendo necessária 
uma nova geração de estratégias 

2. Salienta que, sendo necessário dinamizar 
a atividade económica, como condição 
prévia para qualquer solução de criação de 
emprego sustentável e duradouro, se realça 
que as razões desta situação radicam em 
questões estruturais com origem em 
políticas educativas e de emprego que 
devem ser corrigidas, sendo necessária 
uma nova geração de estratégias 
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pedagógicas mais apelativas e com melhor 
inserção regional, que fomentem a 
implementação de estratégias de transição 
para a vida ativa mais eficientes (com forte 
interligação entre a escola e o trabalho), e a 
elaboração de percursos profissionais mais 
seguros;

pedagógicas mais apelativas e com melhor 
inserção regional, que fomentem a 
implementação de estratégias de transição 
para a vida ativa mais eficientes (com forte 
interligação entre a escola e o trabalho), e a 
elaboração de percursos profissionais mais 
seguros. Para além destes fatores, importa 
definir as áreas prioritárias para o 
desenvolvimento de cada uma das regiões 
e moldar ou criar os programas de 
empreendedorismo para jovens nesta 
direção;

Or. pt

Alteração 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que, sendo necessário dinamizar 
a atividade económica, como condição 
prévia para qualquer solução de criação de 
emprego sustentável e duradouro, se realça 
que as razões desta situação radicam em 
questões estruturais com origem em 
políticas educativas e de emprego que 
devem ser corrigidas, sendo necessária 
uma nova geração de estratégias 
pedagógicas mais apelativas e com melhor 
inserção regional, que fomentem a 
implementação de estratégias de transição 
para a vida ativa mais eficientes (com forte 
interligação entre a escola e o trabalho), e a 
elaboração de percursos profissionais mais 
seguros;

2. Salienta que, sendo necessário dinamizar 
a atividade económica, como condição 
prévia para qualquer solução de criação de 
emprego sustentável e duradouro, se realça 
que as razões desta situação radicam em 
questões estruturais com origem em 
políticas educativas e de emprego que 
devem ser corrigidas, sendo necessária 
uma nova geração de estratégias 
pedagógicas mais apelativas e com melhor 
inserção regional, que fomentem a 
implementação de estratégias de transição 
para a vida ativa mais eficientes (com forte 
interligação entre a escola e o trabalho), e a 
elaboração de percursos profissionais mais 
seguros, designadamente estágios 
obrigatórios em todas as disciplinas 
durante o período de estudo, a fim de 
proporcionar experiência profissional 
inicial na área;



AM\939864PT.doc 13/36 PE513.123v02-00

PT

Or. ro

Alteração 17
Marietje Schaake

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que, sendo necessário dinamizar 
a atividade económica, como condição 
prévia para qualquer solução de criação de 
emprego sustentável e duradouro, se realça 
que as razões desta situação radicam em 
questões estruturais com origem em 
políticas educativas e de emprego que 
devem ser corrigidas, sendo necessário 
uma nova geração de estratégias 
pedagógicas mais apelativas e com melhor 
inserção regional, que fomentem a 
implementação de estratégias de transição 
para a vida ativa mais eficientes (com forte 
interligação entre a escola e o trabalho), e a 
elaboração de percursos profissionais mais 
seguros;

2. Salienta que, sendo necessário dinamizar 
a atividade económica, como condição 
prévia para qualquer solução de criação de 
emprego sustentável e duradouro, se realça 
que as razões desta situação radicam em 
questões estruturais com origem em 
políticas educativas e de emprego que 
devem ser corrigidas, sendo necessário 
uma nova geração de estratégias 
pedagógicas mais apelativas e com melhor 
inserção regional, que fomentem a 
implementação de estratégias de transição 
para a vida ativa mais eficientes (com forte 
interligação entre a escola e o trabalho, em 
especial, através de sistemas de ensino 
duais), e a elaboração de percursos 
profissionais mais seguros;

Or. en

Alteração 18
Justina Vitkauskaite Bernard

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que, sendo necessário dinamizar 
a atividade económica, como condição 
prévia para qualquer solução de criação de 
emprego sustentável e duradouro, se realça 
que as razões desta situação radicam em 
questões estruturais com origem em 

2. Salienta que, sendo necessário dinamizar 
a atividade económica, como condição 
prévia para qualquer solução de criação de 
emprego sustentável e duradouro, se realça 
que as razões desta situação radicam em 
questões estruturais com origem em 
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políticas educativas e de emprego que 
devem ser corrigidas, sendo necessário 
uma nova geração de estratégias 
pedagógicas mais apelativas e com melhor 
inserção regional, que fomentem a 
implementação de estratégias de transição 
para a vida ativa mais eficientes (com forte 
interligação entre a escola e o trabalho), e a 
elaboração de percursos profissionais mais 
seguros;

políticas educativas e de emprego que 
devem ser corrigidas, sendo necessário 
uma nova geração de estratégias 
pedagógicas mais apelativas e com melhor 
inserção regional, bem como a criação de 
redes de plataformas que permitam o 
intercâmbio de experiências e de boas 
práticas entre regiões e respetivos 
Estados-Membros, que fomentem a 
implementação de estratégias de transição 
para a vida ativa mais eficientes (com forte 
interligação entre a escola e o trabalho), e a 
elaboração de percursos profissionais mais 
seguros;

Or. en

Alteração 19
Marietje Schaake

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Frisa a importância de atender à 
falta de correspondência entre a oferta e a 
procura de emprego quer no seio dos 
Estados-Membros quer entre si, em 
especial por meio de reformas da rede 
EURES, no sentido de melhorar as 
oportunidades de emprego dos jovens;

Or. en

Alteração 20
Verónica Lope Fontagné

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Realça que a política regional 
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europeia, ao reforçar e complementar os 
esforços dos Estados-Membros para 
dinamizar a atividade económica e 
fomentar o emprego nos territórios 
nacionais e, em especial, nas regiões mais 
afetadas, constitui um dos instrumentos 
mais importantes da União para ajudar a 
superar a situação atual, na medida em 
que orienta e acompanha a aplicação das 
reformas estruturais necessárias e 
concentra os investimentos em ações 
prioritárias; considera fundamental a 
ação coordenada dos cinco fundos 
abrangidos pelo quadro estratégico 
comum (FEAMP, FEDER, FSE, Fundo 
de Coesão e FEADER) para promover 
conjuntamente a competitividade e a 
convergência, estabelecendo as 
prioridades de investimento mais 
adequadas a cada país e região europeia e 
apoiando todos os instrumentos 
financeiros que possam incentivar o 
investimento privado, por forma a 
conseguir, ao mesmo tempo, multiplicar o 
efeito dos investimentos nacionais;

Or. es

Alteração 21
Verónica Lope Fontagné

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Sublinha que, para que exista uma 
coesão económica, social e territorial na 
UE, é necessário que se realizem 
investimentos nas regiões mais 
desfavorecidas. Os fundos estruturais 
devem ajudar a realizar esses 
investimentos, evitando que existam 
regiões com pouca ou nenhuma atividade 
económica e fomentando assim o 
investimento privado e o desenvolvimento 
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económico e regional;

Or. es

Alteração 22
Verónica Lope Fontagné

Projeto de parecer
N.º 2-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-C. Destaca a importância de promover a 
mobilidade dos jovens, tanto a nível 
nacional como europeu, já que tal lhes 
proporcionará um desenvolvimento 
pessoal e profissional.

Or. es

Alteração 23
Patrice Tirolien

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Entende que, prevendo-se que todos os 
anos 15 % dos empregos sejam destruídos 
e outros tantos criados, é necessária uma 
visão global e antecipadora das mutações 
para uma política de emprego 
verdadeiramente eficaz; considera que 
são essenciais políticas de qualificação 
que promovam, efetivamente, a 
adequação, inicial e permanente, das 
competências às necessidades das 
empresas e da economia em todas as 
regiões da UE;

3. Entende que o mercado do trabalho é 
objeto de destruições e criações de 
emprego em setores diferentes da 
economia, o que requer um trabalho 
contínuo na formação e nos regimes de 
proteção e seguimento dos 
desempregados, de molde a acompanhar 
da melhor forma possível as empresas e os 
trabalhadores nesta instabilidade 
estrutural; considera, por conseguinte, 
que uma política eficaz em matéria de 
emprego deve incidir sobre as 
qualificações e as competências que vão 
ao encontro das necessidades dos agentes 
económicos das bacias regionais de 
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atividade na UE;

Or. fr

Alteração 24
Karima Delli, Ana Miranda

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Entende que, prevendo-se que todos os 
anos 15 % dos empregos sejam destruídos 
e outros tantos criados, é necessária uma 
visão global e antecipadora das mutações 
para uma política de emprego 
verdadeiramente eficaz; considera que são 
essenciais políticas de qualificação que 
promovam, efetivamente, a adequação, 
inicial e permanente, de competências às 
necessidades das empresas e da economia 
em todas as regiões da UE;

3. Entende que é necessária uma visão 
global adequada que antecipe as 
mutações e esteja enquadrada numa 
política de emprego verdadeiramente 
eficaz, prestando especial atenção aos 
grupos da população que se encontram 
mais marginalizados e mais expostos ao 
risco de desemprego, além de sofrerem de 
desvantagens territoriais específicas; 
considera que são essenciais políticas de 
qualificação que promovam, efetivamente, 
a adequação, inicial e permanente, de 
competências às necessidades das 
empresas e da economia em todas as 
regiões da UE;

Or. en

Alteração 25
Verónica Lope Fontagné

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Entende que, prevendo-se que todos os 
anos 15 % dos empregos sejam destruídos 
e outros tantos criados, é necessária uma 
visão global e antecipadora das mutações 
para uma política de emprego 
verdadeiramente eficaz; considera que são 
essenciais políticas de qualificação que 
promovam, efetivamente, a adequação, 

3. Entende que, prevendo-se que todos os 
anos 15 % dos empregos sejam destruídos 
e outros tantos criados, é necessária uma 
visão global e antecipadora das mutações 
necessárias para lograr um crescimento e 
emprego verdadeiramente sustentáveis;
frisa que as medidas só serão eficazes se 
existirem, entre si, vínculos estreitos que 
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inicial e permanente, das competências às 
necessidades das empresas e da economia 
em todas as regiões da UE;

permitam aumentar a produtividade, 
incentivar os investimentos privados e 
promover os setores com elevado 
potencial de crescimento, em particular 
no caso das medidas relacionadas com a 
economia verde e as TIC; considera que, 
neste contexto, é fundamental desenvolver 
as capacidades do capital humano, 
adotando políticas de qualificação que 
promovam, efetivamente, a adequação, 
inicial e permanente, das competências às 
necessidades das empresas e da economia 
em todas as regiões da UE;

Or. es

Alteração 26
Nuno Teixeira

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Entende que, prevendo-se que todos os 
anos 15 % dos empregos sejam destruídos 
e outros tantos criados, é necessária uma 
visão global e antecipadora das mutações 
para uma política de emprego 
verdadeiramente eficaz; considera que são 
essenciais políticas de qualificação que 
promovam, efetivamente, a adequação, 
inicial e permanente, de competências às 
necessidades das empresas e da economia 
em todas as regiões da UE;

3. Entende que, prevendo-se que todos os 
anos 15 % dos empregos sejam destruídos 
e outros tantos criados, é necessária uma 
visão global e antecipadora das mutações 
para uma política de emprego 
verdadeiramente eficaz; frisa a 
importância de colmatar a distância entre 
o ensino superior e o mercado de trabalho 
e salienta que o desfasamento entre as 
competências adquiridas no mundo 
académico e os empregos atuais deve ser 
essencialmente corrigido pelas 
instituições de ensino; insta os ministros 
da educação da UE e as instituições do 
ensino superior na UE a integrarem 
programas de aprendizagem e estágios 
nos planos curriculares de todos os cursos 
relevantes; considera que são essenciais 
políticas de qualificação que promovam, 
efetivamente, a adequação, inicial e 
permanente, de competências às 
necessidades das empresas e da economia 
em todas as regiões da UE;
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Or. en

Alteração 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Entende que, prevendo-se que todos os 
anos 15 % dos empregos sejam destruídos 
e outros tantos criados, é necessária uma 
visão global e antecipadora das mutações 
para uma política de emprego 
verdadeiramente eficaz; considera que são 
essenciais políticas de qualificação que 
promovam, efetivamente, a adequação, 
inicial e permanente, de competências às 
necessidades das empresas e da economia 
em todas as regiões da UE;

3. Entende que, prevendo-se que todos os 
anos 15 % dos empregos sejam destruídos 
e outros tantos criados, é necessária uma 
visão global e antecipadora das mutações 
para uma política de emprego 
verdadeiramente eficaz; considera que são 
essenciais políticas de qualificação que 
promovam, efetivamente, a adequação, 
inicial e permanente, de competências às 
necessidades das empresas e da economia 
em todas as regiões da UE, bem como 
prevenir mais escassez de mão-de-obra em 
profissões que já registam um défice;

Or. ro

Alteração 28
Dimitar Stoyanov

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Apela a uma maior estabilidade e 
segurança profissional e à criação de 
mecanismos de proteção para prevenir 
que os jovens europeus sejam explorados 
pelos empregadores, o que se tem 
verificado em determinados 
Estados-Membros;

Or. bg
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Alteração 29
Verónica Lope Fontagné

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Recorda que as PME constituem o 
motor da Europa, a pedra angular do 
emprego e a principal via para sair da 
crise; para tal, considera que é necessário 
melhorar o acesso ao financiamento e o 
ambiente empresarial em que operam;

Or. es

Alteração 30
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Considera que as cidades e regiões 
devem, em conjunto com as estratégias de 
emprego da UE, desempenhar um papel 
mais importante na avaliação dos 
mercados de trabalho locais e na 
conceção de programas adaptados aos 
jovens;

Or. en

Alteração 31
Dimitar Stoyanov

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Incentiva os Estados-Membros e os 4. Incentiva os Estados-Membros e os 
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órgãos de poder regional e local a velar por 
uma maior eficácia das políticas 
educativas e de emprego, que devem 
assentar em três pontos fundamentais: 
uma abordagem prospetiva, de modo a que 
melhor se antecipem as evoluções do 
mercado de trabalho e se conectem com a 
educação e a formação; uma maior 
implicação de todos os atores envolvidos; e 
uma abordagem regional, que permite 
mecanismos de melhor perceção dos 
problemas e de decisão mais eficientes, e 
torna mais percetíveis as necessidades de 
qualificação;

órgãos de poder regional e local a 
desenvolverem estratégias de educação e 
de formação, bem como estratégias para 
alargar o mercado de trabalho, através do 
reforço da cooperação inter-regional, que 
devem assentar: numa abordagem 
prospetiva, de modo a que melhor se 
avaliem as evoluções do mercado de 
trabalho e se conectem com a educação e a 
formação; numa maior implicação de 
todos os atores envolvidos e parceiros 
locais; e numa abordagem regional, que 
permite mecanismos de melhor perceção 
dos problemas e de decisão mais eficientes, 
e torna mais percetíveis as necessidades de 
qualificação;

Or. bg

Alteração 32
Karima Delli, Ana Miranda

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Incentiva os Estados-Membros e os 
órgãos de poder regional e local a velar por 
uma maior eficácia das políticas educativas 
e de emprego, que devem assentar em três 
pontos fundamentais: uma abordagem 
prospetiva, de modo a que melhor se 
antecipem as evoluções do mercado de 
trabalho e se conectem com a educação e 
a formação; uma maior implicação de 
todos os atores envolvidos; e uma 
abordagem regional, que permite 
mecanismos de melhor perceção dos 
problemas e de decisão mais eficientes e 
torna mais percetíveis as necessidades de 
qualificação;

4. Incentiva os Estados-Membros e os 
órgãos de poder regional e local a velarem
por uma maior eficácia das políticas 
educativas e de emprego, que devem 
assentar em três pontos fundamentais:

– uma abordagem prospetiva, de modo a 
que melhor se antecipem as evoluções do 
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mercado de trabalho e se conectem com a 
educação e a formação; neste sentido,
insta a Comissão a trabalhar mais 
estreitamente com os Estados-Membros 
com vista a elaborar previsões de médio e 
longo prazo relativas às competências 
exigidas pelos mercados de trabalho 
locais e regionais;
– uma maior implicação de todos os 
atores envolvidos, incluindo organizações 
de jovens;
– e uma abordagem regional no quadro 
de estratégias de desenvolvimento 
territorial integradas que tenham em 
consideração as necessidades locais e 
especificidades territoriais, a qual 
possibilita uma melhor identificação de 
empregos orientados para o futuro, 
nomeadamente em setores inovadores, 
tais como os subsetores ecológicos e a 
economia social, permite mecanismos de 
melhor perceção dos problemas e de 
decisão mais eficientes e torna mais 
percetíveis as necessidades de 
qualificação;

Or. en

Alteração 33
Justina Vitkauskaite Bernard

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Incentiva os Estados-Membros e os 
órgãos de poder regional e local a velar por 
uma maior eficácia das políticas educativas 
e de emprego, que devem assentar em três 
pontos fundamentais: uma abordagem 
prospetiva, de modo a que melhor se 
antecipem as evoluções do mercado de 
trabalho e se conectem com a educação e a 
formação; uma maior implicação de todos 
os atores envolvidos; e uma abordagem 
regional, que permite mecanismos de 

4. Incentiva os Estados-Membros e os 
órgãos de poder regional e local a velarem
pela aplicação das medidas elaboradas no 
quadro da Garantia para os Jovens, pela 
promoção do intercâmbio de modelos 
bem-sucedidos que resultaram numa 
tendência positiva de redução no 
desemprego jovem e nos grupos NEET, 
bem como por uma maior eficácia das 
políticas educativas e de emprego, que 
devem assentar em três pontos 
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melhor perceção dos problemas e de 
decisão mais eficientes e torna mais 
percetíveis as necessidades de qualificação;

fundamentais: uma abordagem prospetiva, 
de modo a que melhor se antecipem as 
evoluções do mercado de trabalho e se 
conectem com a educação e a formação; 
uma maior implicação de todos os atores 
envolvidos; e uma abordagem regional, 
que permite mecanismos de melhor 
perceção dos problemas e de decisão mais 
eficientes e torna mais percetíveis as 
necessidades de qualificação;

Or. en

Alteração 34
Marietje Schaake

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Incentiva os Estados-Membros e os 
órgãos de poder regional e local a velar por 
uma maior eficácia das políticas educativas 
e de emprego, que devem assentar em três 
pontos fundamentais: uma abordagem 
prospetiva, de modo a que melhor se 
antecipem as evoluções do mercado de 
trabalho e se conectem com a educação e a 
formação; uma maior implicação de todos 
os atores envolvidos; e uma abordagem 
regional, que permite mecanismos de 
melhor perceção dos problemas e de 
decisão mais eficientes e torna mais 
percetíveis as necessidades de qualificação;

4. Incentiva os Estados-Membros e os 
órgãos de poder regional e local a velarem
por uma maior eficácia das políticas 
educativas e de emprego, que devem 
assentar em três pontos fundamentais: uma 
abordagem prospetiva, de modo a que 
melhor se antecipem as evoluções do 
mercado de trabalho e se conectem com a 
educação e a formação; uma maior 
implicação de todos os atores envolvidos, 
nomeadamente do setor privado; e uma 
abordagem regional, que permite 
mecanismos de melhor perceção dos 
problemas e de decisão mais eficientes e 
torna mais percetíveis as necessidades de 
qualificação;

Or. en

Alteração 35
Karima Delli, Ana Miranda
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Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Insta os Estados-Membros a 
incentivarem a mobilidade dos jovens, 
tendo por base o aperfeiçoamento do 
reconhecimento das qualificações e 
competências, da coordenação entre 
regimes de segurança social e do acesso à 
habitação a preços comportáveis, 
designadamente a habitação social, bem 
como ao crédito;

Or. en

Alteração 36
Alain Cadec

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Realça a importância dos programas 
de formação ao longo da vida, a fim de 
promover as reconversões profissionais; 
sublinha, neste contexto, a eficácia dos 
programas europeus, que devem ser 
mantidos e reforçados no próximo período 
de programação financeira;

Or. fr

Alteração 37
Patrice Tirolien

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

4-A. Solicita aos Estados-Membros e às 
regiões que criem políticas de combate ao 
abandono escolar e de reinserção dos 
jovens em situação de abandono escolar; 
sublinha, neste contexto, os esforços 
consideráveis que vários 
Estados-Membros devem envidar em 
matéria de acompanhamento e orientação
dos alunos do ensino secundário e 
superior;

Or. fr

Alteração 38
Marietje Schaake

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Exorta os Estados-Membros a 
eliminarem os obstáculos colocados aos 
programas de aprendizagem, estágios e 
formações transfronteiras, no sentido de 
aumentar a correspondência entre a 
oferta e procura de oportunidades de 
formação no local de trabalho para os 
jovens, melhorando, assim, a mobilidade e 
empregabilidade, em especial nas zonas 
fronteiriças;

Or. en

Alteração 39
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

4-A. Insta os Estados-Membros a 
evitarem a imposição de cortes 
significativos em domínios de particular 
importância, tais como a educação e a 
inovação, tendo em conta que esses 
cortes, aliados a outros efeitos negativos 
da crise económica e financeira, 
constituem um sério entrave à luta contra 
o desemprego jovem;

Or. en

Alteração 40
Maria do Céu Patrão Neves

Projeto de parecer
N.º  4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Uma vez que o Programa da União 
Europeia para a Mudança e a Inovação 
Social (2014-2020) salienta o 
conhecimento insuficiente como fator que 
limita o desenvolvimento da inovação 
social na União, incentiva os 
Estados-Membros e os órgãos de poder 
regional e local, não só a promoverem a 
difusão dos programas de apoio aos 
jovens empreendedores, bem como, a 
considerarem as especificidades regionais 
nos programas de empreendedorismo 
existentes, uma vez que as mesmas podem 
ditar o sucesso ou não das iniciativas dos 
jovens, especialmente nas Regiões
Ultraperiféricas;

Or. pt

Alteração 41
Alain Cadec
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Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Solicita aos Estados-Membros que 
promovam nos seus sistemas educativos 
os cursos profissionais, pouco valorizados 
nos programas escolares e universitários; 
considerando que os referidos cursos 
profissionais apresentam um grande 
potencial em termos de emprego nos 
territórios dos Estados-Membros;

Or. fr

Alteração 42
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Sublinha que os programas da UE e, 
em especial, os fundos estruturais e o 
Fundo de Coesão revelaram ser os 
instrumentos mais eficazes na criação de 
novos postos de trabalho para jovens e 
que, por conseguinte, importa prestar 
uma maior atenção a esses programas, 
devendo cada região utilizar plenamente 
os financiamentos da UE disponíveis em 
prol dos jovens;

Or. en

Alteração 43
Karima Delli, Ana Miranda

Projeto de parecer
N.º 5
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Projeto de parecer Alteração

5. Apela para a ação conjugada dos Fundos 
Europeus, nomeadamente dos instrumentos 
de política de coesão, em particular o FSE 
e o FEDER, na resposta prioritária a este 
flagelo;

5. Apela para a ação conjugada dos Fundos 
Europeus, nomeadamente dos instrumentos 
de política de coesão, em particular o FSE 
e o FEDER, na resposta prioritária a este 
flagelo; salienta que é imperioso que o 
período de programação 2014-2020 afete, 
no mínimo, 25 % da dotação para a 
política de coesão ao FSE, bem como, no 
mínimo, 20 % do FSE à iniciativa 
emblemática da Estratégia UE 2020 sobre 
a «promoção da inclusão social e o 
combate à pobreza», que terá o 
desemprego jovem no centro das suas 
prioridades; convida os Estados-Membros 
e as autoridades locais e regionais a 
definirem estratégias de desenvolvimento 
territorial integradas – e a basearem a sua 
utilização em novos instrumentos –, 
incluindo nas vertentes da formação e do 
emprego, nomeadamente a fim de 
estabelecer vias de integração profissional 
para os jovens e de apoiar a construção e 
requalificação de infraestruturas sociais 
acessíveis;

Or. en

Alteração 44
Nuno Teixeira

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Apela para a ação conjugada dos Fundos 
Europeus, nomeadamente dos instrumentos 
de política de coesão, em particular o FSE 
e o FEDER, na resposta prioritária a este 
flagelo;

5. Apela para a ação conjugada dos Fundos 
Europeus, nomeadamente dos instrumentos 
de política de coesão, em particular o FSE
e o FEDER, na resposta prioritária a este 
flagelo; sublinha que as políticas de 
coesão, sobretudo o FSE, podem 
contribuir para ajudar as empresas a 
recrutar jovens e reduzir o desemprego 
jovem. O FSE deve igualmente contribuir 
para a redução da carga fiscal suportada 
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pelas empresas que empregam jovens, a 
fim de promover a criação de postos de 
trabalho para os jovens e evitar a 
burocracia para as empresas que se 
candidatam a financiamentos da UE;

Or. en

Alteração 45
Verónica Lope Fontagné

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Apela para a ação conjugada dos Fundos 
Europeus, nomeadamente dos instrumentos 
de política de coesão, em particular o FSE 
e o FEDER, na resposta prioritária a este 
flagelo;

5. Apela para a ação conjugada dos Fundos 
Europeus, nomeadamente dos instrumentos 
de política de coesão, em particular o FSE 
e o FEDER, na resposta prioritária a este 
flagelo, aplicando as medidas necessárias 
ao mercado de trabalho, à educação e à 
formação a fim de apoiar a adaptação dos 
trabalhadores às necessidades do setor de 
produção e as novas qualificações e 
empregos (incluindo entre outros, os
empregos verdes, os empregos exigidos 
pelas tendências demográficas, as novas 
tecnologias e a diversificação do emprego 
nas zonas rurais);

Or. es

Alteração 46
Younous Omarjee

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Apela para a ação conjugada dos Fundos 
Europeus, nomeadamente dos instrumentos 
de política de coesão, em particular o FSE 

5. Apela para a ação conjugada dos Fundos 
Europeus, nomeadamente dos instrumentos 
de política de coesão, em particular o FSE 
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e o FEDER, na resposta prioritária a este 
flagelo;

e o FEDER, na resposta prioritária a este 
flagelo; solicita que seja conferida uma 
atenção especial às regiões mais 
gravemente fustigadas pelo desemprego 
jovem que, em determinados casos, excede 
os 50 % e apenas contribui para agravar 
as disparidades regionais;

Or. fr

Alteração 47
Dimitar Stoyanov

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Apela para a ação conjugada dos Fundos 
Europeus, nomeadamente dos instrumentos 
de política de coesão, em particular o FSE 
e o FEDER, na resposta prioritária a este 
flagelo;

5. Apela para a ação conjugada dos Fundos 
Europeus, nomeadamente dos instrumentos 
de política de coesão, em particular o FSE 
e o FEDER, para combater o desemprego 
entre os jovens;

Or. bg

Alteração 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Apela para a ação conjugada dos Fundos 
Europeus, nomeadamente dos instrumentos 
de política de coesão, em particular o FSE 
e o FEDER, na resposta prioritária a este 
flagelo;

5. Apela para a ação conjugada dos Fundos 
Europeus, nomeadamente dos instrumentos 
de política de coesão, em particular o FSE 
e o FEDER, na mobilização dos fundos 
estruturais com vista a estimular o 
investimento em matéria de crescimento e 
de emprego, bem como na resposta 
prioritária a este flagelo;

Or. en
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Alteração 49
Andreas Mölzer

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Apela para a ação conjugada dos Fundos 
Europeus, nomeadamente dos instrumentos 
de política de coesão, em particular o FSE 
e o FEDER, na resposta prioritária a este 
flagelo;

5. Apela para a ação conjugada dos Fundos 
Europeus, nomeadamente dos instrumentos 
de política de coesão, em particular o FSE 
e o FEDER, a fim de apoiar a luta contra 
o desemprego jovem;

Or. de

Alteração 50
Nuno Teixeira

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Defende que é fundamental 
revitalizar a atividade económica e apoiar 
a criação de postos de trabalho para os 
jovens; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a desenvolverem e 
investirem num projeto de incubação de 
empresas à escala europeia, ao abrigo do 
qual as incubadoras de empresas de todos 
os Estados-Membros permitam aos jovens 
empreendedores lançarem a sua empresa 
num ambiente protegido, gerando 
simultaneamente um sentido de unidade 
por força da dimensão pan-europeia do 
projeto de incubação; considera, além 
disso, que pode ser criado um ambiente 
adequado para capitais de risco, em 
especial no que diz respeito à tributação, a 
fim de apoiar o desenvolvimento deste 
novo mercado;

Or. en
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Alteração 51
Karima Delli, Ana Miranda

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Solicita ao Banco Europeu de 
Investimento que invista na criação de 
postos de trabalho para jovens, desde que 
essa criação evite benefícios derivados, e 
conceda empréstimos principalmente às 
PME;

Or. en

Alteração 52
Patrice Tirolien

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Congratula-se com o anúncio, por 
ocasião do Conselho Europeu de 8 e 9 de 
fevereiro de 2013, da criação da 
«Iniciativa para o Emprego dos Jovens» 
destinada às regiões cuja taxa de 
desemprego jovem é superior a 25 % da 
média da União; Insiste novamente na 
necessidade de implementar um 
instrumento que reduza os obstáculos 
administrativos desnecessários; espera 
que esta iniciativa tenha como prioridade 
o financiamento da «Garantia para a 
Juventude» na União Europeia através do 
Regulamento [.../...] (FSE);

Or. fr



AM\939864PT.doc 33/36 PE513.123v02-00

PT

Alteração 53
Verónica Lope Fontagné

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta que, para que a intervenção 
dos fundos do quadro estratégico comum 
seja eficaz e maximize o impacto dos 
investimentos e do financiamento europeu 
na situação socioeconómica de um 
Estado-Membro e das suas regiões, é 
necessário que essa intervenção se centre 
num número limitado de prioridades,
sobretudo quando são envidados esforços 
significativos a nível nacional para a 
consolidação orçamental;

Or. es

Alteração 54
Younous Omarjee

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Regozija-se com o anúncio da Comissão 
de um pacote contra o desemprego jovem 
para junho, que, após a «Iniciativa para o 
Emprego Jovem da UE» e sobretudo da 
«Garantia para a Juventude», venha, no 
alinhamento com a Estratégia UE2020,
apresentar soluções que fomentem a 
criação de empregos sustentáveis 
(«sustainable jobs»), reduzam a 
precariedade, reforcem os programas de 
mobilidade no seio da UE e promovam 
uma maior cooperação inter-regional, 
como parte de um roteiro sobre o futuro da 
união económica e monetária, mais coesa, 
económica, social e territorialmente.

6. Regozija-se com o anúncio da Comissão 
de um pacote contra o desemprego jovem 
para junho, que, após a «Iniciativa para o 
Emprego Jovem da UE» e sobretudo da 
«Garantia para a Juventude», visam
apresentar soluções que fomentem a 
criação de empregos sustentáveis 
(«sustainable jobs»), reduzam a 
precariedade, reforcem os programas de 
mobilidade no seio da UE e promovam 
uma maior cooperação inter-regional, 
como parte de um roteiro sobre o futuro da 
união económica e monetária, mais coesa, 
económica, social e territorialmente; 
contudo, regista que os financiamentos 
previstos para combater o desemprego 
entre os jovens não são suficientes; 
salienta que a proposta de financiar a 
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«Iniciativa para o Emprego Jovem na 
UE», orçada em 6 mil milhões de euros 
para período decorrido entre 2014 e 2020, 
está longe de ser suficiente para produzir 
efeitos significativos na situação dos 
jovens; recorda que, segundo a 
Organização Internacional do Trabalho, é 
necessário um orçamento de 
21 mil milhões de euros para executar 
efetivamente a «Garantia para os Jovens» 
ao longo do período 2014-2020.

Or. fr

Alteração 55
Patrice Tirolien

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Regozija-se com o anúncio da Comissão 
de um pacote contra o desemprego jovem 
para junho, que, após a «Iniciativa para o 
Emprego Jovem da UE» e sobretudo da 
«Garantia para a Juventude», venha, no 
alinhamento com a Estratégia UE2020, 
apresentar soluções que fomentem a 
criação de empregos sustentáveis 
(«sustainable jobs»), reduzam a 
precariedade, reforcem os programas de 
mobilidade no seio da UE e promovam 
uma maior cooperação inter-regional, 
como parte de um roteiro sobre o futuro da 
união económica e monetária, mais coesa, 
económica, social e territorialmente.

6. Regozija-se com o anúncio da Comissão 
de um pacote contra o desemprego jovem 
para junho, que, no âmbito da Estratégia
UE2020, apresentaria soluções que 
fomentem a criação de empregos 
sustentáveis («sustainable jobs»), reduzam 
a precariedade, reforcem os programas de 
mobilidade no seio da UE e promovam 
uma maior cooperação inter-regional, 
como parte de um roteiro sobre o futuro da 
união económica e monetária, mais coesa, 
económica, social e territorialmente.

Or. fr

Alteração 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Projeto de parecer
N.º 6
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Projeto de parecer Alteração

6. Regozija-se com o anúncio da Comissão 
de um pacote contra o desemprego jovem 
para junho, que, após a «Iniciativa para o 
Emprego Jovem da UE» e sobretudo da 
«Garantia para a Juventude», venha, no 
alinhamento com a Estratégia UE 2020, 
apresentar soluções que fomentem a 
criação de empregos sustentáveis 
(«sustainable jobs»), reduzam a 
precariedade, reforcem os programas de 
mobilidade no seio da UE e promovam 
uma maior cooperação inter-regional, 
como parte de um roteiro sobre o futuro da 
união económica e monetária, mais coesa, 
económica, social e territorialmente.

6. Regozija-se com o anúncio da Comissão 
de um pacote contra o desemprego jovem 
para junho, que, após a «Iniciativa para o 
Emprego Jovem da UE» e sobretudo da 
«Garantia para a Juventude», venha, no 
alinhamento com a Estratégia UE 2020, 
apresentar soluções que fomentem a 
criação de empregos sustentáveis 
(«sustainable jobs») e oportunidades 
equitativas para os jovens, promovendo a 
inclusão social, reduzam a precariedade, 
reforcem os programas de mobilidade no 
seio da UE e promovam uma maior 
cooperação inter-regional, como parte de 
um roteiro sobre o futuro da união 
económica e monetária, mais coesa, 
económica, social e territorialmente.

Or. en

Alteração 57
Karima Delli, Ana Miranda

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Exorta os Estados-Membros a 
aplicarem rapidamente a «Garantia para 
a Juventude» e a instituírem serviços de 
emprego públicos mais eficientes e 
acessíveis, no sentido de oferecer emprego 
e formação adequados aos jovens; solicita 
à Comissão que preste apoio às regiões e 
Estados-Membros que pretendam 
estabelecer regimes de «Garantia para a 
Juventude» a nível nacional e regional; 
insta o Conselho da UE a aumentar 
substancialmente a dotação financeira da 
iniciativa, respeitando os 21 mil milhões 
de euros correspondentes à verba 
recomendada pela OIT para a sua 
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execução;

Or. en

Alteração 58
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Considera que é necessário elaborar 
programas destinados a assegurar aos 
jovens uma educação tecnológica de alto 
nível, bem como promover as suas 
possibilidades de se especializarem e 
trabalharem nos territórios de outros 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 59
Karima Delli, Ana Miranda

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Salienta que os investimentos em 
programas no âmbito da «Garantia para a 
Juventude» devem ser isentos de qualquer 
corte decorrente da austeridade;

Or. en


