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Proposta de resolução alternativa (artigo 170.º, n.º 4, do Regimento) à proposta de 

resolução não legislativa A8-0222/2015 

Resolução do Parlamento Europeu sobre a criação de um mercado de trabalho 

competitivo na UE no século XXI: a correspondência das competências e habilitações 

com a procura e a oferta de emprego, como forma de recuperar da crise 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

– Tendo em conta a sua resolução legislativa, de 29 de abril de 2015, sobre a proposta de 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (UE) 
n.º 1304/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao Fundo Social 
Europeu, no que respeita ao aumento do pré-financiamento inicial pago a programas 
operacionais apoiados ao abrigo da Iniciativa para o Emprego dos Jovens1, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 17 de julho de 2014, sobre o emprego dos jovens2, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 16 de janeiro de 2014, sobre o respeito do direito 
fundamental à livre circulação na UE, 

– Tendo em conta uma das prioridades assinaladas nas conclusões do Conselho Europeu 
de 26 e 27 de junho de 2014, que consiste em ajudar a desenvolver competências, a 
aproveitar talentos e a facilitar mudanças de vida para todos, promovendo as 
competências certas para a economia moderna e a aprendizagem ao longo da vida, 

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
17 de janeiro de 2014, relativo a uma rede europeia de serviços de emprego, ao acesso 
dos trabalhadores a serviços de mobilidade e ao desenvolvimento da integração dos 
mercados de trabalho,  

– Tendo em conta a recomendação do Conselho, de 20 dezembro de 2012, sobre a 

                                                 
1 Textos Aprovados, P8_TA(2015)0110. 
2 Textos Aprovados, P8_TA(2014)0010. 
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validação da aprendizagem não formal e informal (2012/C 398/01), 

– Tendo em conta a recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de 
dezembro de 2006, sobre as competências essenciais para a aprendizagem ao longo da 
vida, 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, bem 
como o parecer da Comissão da Cultura e da Educação (A8-0000/2015), 

A. Considerando que a existência de profissões e o número de postos de trabalho 
disponíveis que não é possível preencher devido à falta de trabalhadores qualificados 
variam consideravelmente entre Estados-Membros; 

B. Considerando que os elevados níveis de desemprego de longa duração são 
extremamente preocupantes, traduzindo-se em cerca de 12,4 milhões de pessoas 
desempregadas há mais de um ano, entre quais 6 milhões estão desempregadas há mais 
de dois anos; que o desemprego de longa duração ameaça, não só o futuro das pessoas, 
mas também a sustentabilidade da nossa economia social de mercado, tendo-se tornado 
um problema estrutural; 

C. Considerando que a austeridade e as reformas do mercado de trabalho estão a ter um 
impacto negativo na criação de emprego e na respetiva qualidade; que um mercado de 
trabalho europeu que proporcione aos trabalhadores e empregadores uma segurança 
básica contribui para a consecução das metas de emprego e de combate à pobreza e à 
exclusão social da Estratégia Europa 2020; 

D. Considerando que, em 2012, um terço dos trabalhadores europeus tinha qualificações a 
mais ou a menos para o respetivo posto de trabalho1; que os trabalhadores formalmente 
sobrequalificados costumam ser trabalhadores jovens, os quais são também mais 
suscetíveis, comparativamente aos trabalhadores mais velhos, de ocupar postos de 
trabalho que não correspondem às suas qualificações; 

E. Considerando que os jovens foram desproporcionadamente afetados pela crise, tendo-se 
tornado o grupo mais suscetível ao risco de pobreza; 

A crise económica e o pós-crise 

1. Lamenta que, no seguimento da crise económica europeia, os cidadãos sejam 
fortemente afetados pelo aumento da pobreza e do desemprego, bem como da 
desigualdade; faz notar que vários Estados-Membros se debatem com elevados níveis 
de desemprego (UE-28: 9,9 %); manifesta-se, além disso, preocupado pelo facto de as 
taxas de desemprego dos jovens (UE-28: 21,4 %) serem, de modo geral, muito mais 
elevadas em relação ao resto da população; 

2. Salienta que a mão de obra europeia enfrenta importantes dificuldades na sequência da 

                                                 
1 Comissão Europeia (2013): Evolução do emprego e da situação social na Europa. 
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crise financeira de 2008, das medidas de austeridade e do consequente abrandamento 
económico; observa que estas escolhas políticas erradas levaram a cortes na despesa 
pública nos setores da educação e dos serviços sociais e que houve uma generalização 
de medidas tendentes a reduzir a proteção do emprego; 

3. Frisa que a adoção, em resposta à crise, de medidas orientadas para a redução da 
despesa pública nos países afetados pela crise já teve um impacto negativo direto, 
sobretudo nos jovens, devido aos cortes a nível da educação, da criação de emprego, dos 
serviços de apoio e dos serviços de proteção social; lamenta que as políticas que afetam 
os jovens tenham sido desenvolvidas sem incluir as partes interessadas e os respetivos 
representantes; 

4. Considera que são fundamentais ambiciosas políticas económicas e sociais e reformas 
inteligentes e sustentáveis do mercado de trabalho, o reforço dos serviços públicos e o 
investimento específico, bem como o aumento do acesso a um financiamento 
sustentável a longo prazo, para envidar esforços no sentido de conseguir uma sociedade 
mais equitativa, sustentável e inclusiva e de criar empregos de qualidade baseados em 
direitos, a fim de garantir aos trabalhadores rendimentos que lhes permitam subsistir e 
de melhorar a inclusão social; destaca também a necessidade de regimes de proteção 
social sustentáveis, resistentes à pobreza e sólidos; 

Situação no mercado de trabalho da UE 

5. Observa, por um lado, que existem 24 milhões de desempregados na Europa, incluindo 
7,5 milhões de jovens que não trabalham, não estudam nem seguem qualquer formação 
(NEET), e, por outro, que há 2 milhões de vagas por preencher; realça que a resposta ao 
desafio da não correspondência das qualificações por si só não resolverá o problema 
estrutural de grande envergadura do desemprego na Europa; 

6. Manifesta a sua preocupação perante o facto de as taxas de desemprego na UE 
permanecerem relativamente elevadas (março de 2015, UE-28: 9,9 %), tendo diminuído 
de forma significativa apenas em alguns países, e chama a atenção para as importantes 
disparidades entre Estados-Membros – a Alemanha e a Áustria registam as taxas de 
desemprego mais baixas (cerca de 5 %), ao passo que a Grécia e a Espanha registam as 
mais elevadas (26 % e 23 %, respetivamente1); salienta que as crescentes disparidades 
dos mercados de trabalho a nível interno e entre Estados-Membros poderá 
potencialmente comprometer a solidariedade na União; 

7. Chama a atenção para o facto de, na UE, a taxa média de emprego das mulheres ser 
inferior à dos homens em mais de 10 pontos percentuais; salienta que a consecução da 
meta de 75 % de taxa de emprego, definida na Estratégia Europa 2020, depende do 
aumento da taxa de emprego das mulheres, que deverá ser alcançada através de políticas 
que visem, nomeadamente, a conciliação entre a vida familiar e a vida profissional; 

8. Constata que o desemprego dos jovens varia de forma significativa na UE, registando-se 
taxas de desemprego dos jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 25 anos 

                                                 
1 Comissão Europeia (2015): Análise trimestral do emprego e da situação social na UE, março de 2015. 
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superiores a 50 % em alguns Estados-Membros; realça que, para além de afetarem toda 
uma geração, os níveis elevados de desemprego dos jovens comprometem o equilíbrio 
geracional; 

9. Salienta que os jovens enfrentam, com frequência, dificuldades crescentes na sua 
transição do sistema de ensino para o mercado de trabalho, pelo que são mais 
vulneráveis a condições de trabalho abusivas e a empregos precários e de baixa 
qualidade; frisa também que a atual retórica sobre a capacidade para encontrar emprego 
parece obrigar os jovens a aceitarem qualquer emprego independentemente do salário e 
das condições oferecidas, sem que estejam cientes dos seus direitos; 

10. Realça que se mantém uma diferença de 26 % na taxa de emprego das pessoas com 
deficiência comparativamente à média da taxa de emprego na UE, registando-se uma 
taxa de emprego das pessoas com deficiência inferior a 50 %; 

11.  Salienta que uma mão de obra qualificada, a capacidade para inovar e participar nos 
processos democráticos enquanto cidadãos ativos, o aumento do poder de compra e um 
ambiente socioeconómico e político estável são elementos indispensáveis para propiciar 
um clima de investimento favorável; 

12. Constata o elevado nível de desemprego de longa duração, advertindo para a 
necessidade de o combater imediatamente, face ao efeito de resiliência que lhe está 
associado; 

13. Observa que vários desafios importantes estão a afetar o mercado de trabalho da 
Europa, nomeadamente as alterações a nível dos padrões de diversas competências 
profissionais, a globalização, a rapidez da mudança e do desenvolvimento tecnológicos 
e o envelhecimento da sociedade, o que impõe uma adaptação das políticas no contexto 
do mercado de trabalho e dos regimes de segurança social fundamentais; insta a UE e os 
Estados-Membros a atenderem ao impacto na população ativa das responsabilidades de 
prestação de cuidados, designadamente no que toca às condições de trabalho dos 
prestadores de cuidados, ao desenvolvimento de competências e às oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida, bem como à necessidade de adaptar o local de trabalho 
e as condições de trabalho aos trabalhadores com responsabilidades de prestação de 
cuidados; 

14. Destaca que as elevadas taxas de desemprego em alguns Estados-Membros e regiões 
têm efeitos devastadores na coesão social e regional; 

15. Observa, com preocupação, que o trabalho a tempo parcial e o trabalho temporário 
involuntário, o falso trabalho por conta própria e o trabalho precário subsistem na UE; 
observa que 50 % dos empregos criados em 2014 consistiam em postos de trabalho 
temporários; faz notar que, em alguns Estados-Membros, a maioria dos jovens ocupa 
postos de trabalho temporários; realça que o acesso ao mercado de trabalho, à 
semelhança do acesso ao emprego regular e de qualidade, se tornou mais desafiante 
para os jovens, tendo criado um fosso cada vez maior entre os jovens e os idosos; 

16. Assinala que, segundo a Comissão, o problema da pobreza no trabalho persiste e que, 
para 50 % dos candidatos a emprego, não basta terem um emprego para saírem da 
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pobreza; condena a utilização generalizada de cláusulas de derrogação pelos 
Estados-Membros na definição do número máximo de horas de trabalho, bem como a 
crescente intensidade laboral que afeta muitos trabalhadores; 

17. Chama a atenção para o facto de a exploração laboral ser um dos fatores na origem da 
deterioração da qualidade do trabalho na UE; exorta a Comissão e os Estados-Membros 
a reforçarem os direitos no trabalho, o diálogo social e as instituições de negociação 
coletiva, para além de melhorarem as condições mínimas de trabalho e as normas de 
remuneração; 

Fomentar um mercado de trabalho da UE inclusivo 

18. Considera que, a fim de tornar o mercado de trabalho da UE inclusivo, são necessárias 
reformas ambiciosas que reforcem a inclusão, a segurança, a mobilidade voluntária e a 
participação no mercado de trabalho em empregos de elevada qualidade; encoraja os 
Estados-Membros a criarem uma rede de segurança para dar resposta aos efeitos dos 
desenvolvimentos tecnológicos nos trabalhadores, garantindo que recebam formação e 
rendimentos apropriados ao longo da sua vida profissional e durante os períodos de 
transição; 

19. Realça a importância do desenvolvimento pessoal e profissional, bem como das 
oportunidades para prosseguir a formação e os estudos profissionais de pós-graduação; 
recorda, a este respeito, que é necessário investimento para permitir que as pessoas, 
independentemente da idade, participem em experiências de aprendizagem estimulantes 
e para incentivar a aprendizagem ao longo da vida, a fim de reforçar a inclusão social, a 
cidadania ativa e a autossustentabilidade; sublinha que tais medidas devem ser 
conjugadas com reformas dos regimes de pensões e de proteção social que apoiem as 
pessoas dentro e fora do trabalho, incentivem a prossecução de formação e, 
simultaneamente, continuem a apoiar os mais necessitados; 

20. Relembra que é necessária uma mobilidade dos trabalhadores equitativa e voluntária 
baseada em direitos, em prol de um mercado de trabalho inclusivo assente no princípio 
da remuneração igual por trabalho igual, e que importa reduzir as barreiras 
administrativas e linguísticas restritivas; apoia a sensibilização para a existência do 
portal de emprego EURES na UE e a melhoria desse portal, bem como o reforço da 
cooperação entre os serviços públicos de emprego; salienta a necessidade de um maior 
reconhecimento em toda a Europa das qualificações formais, não formais ou informais 
obtidas no país de origem ou noutro país; 

21. Reitera que o grande potencial económico das mulheres deve ser aproveitado na Europa 
e que é necessário criar as condições adequadas para que as mulheres progridam nas 
suas carreiras e ambicionem conquistar cargos superiores nas empresas ou criem as suas 
próprias empresas; salienta a necessidade de reduzir as disparidades entre os níveis de 
educação das mulheres e a sua participação e posição no mercado de trabalho; recorda a 
importância da igualdade dos géneros, nomeadamente a erradicação das disparidades 
salariais entre homens e mulheres e o aumento da taxa de emprego das mulheres, bem 
como o reforço das políticas de conciliação entre a vida familiar e a vida profissional, 
como parte da consecução das metas de emprego e de combate à pobreza e à exclusão 
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social da Estratégia Europa 2020; 

22. Saúda os resultados positivos alcançados pelo sistema-piloto de mobilidade dos 
trabalhadores «O teu primeiro emprego EURES», que consegue chegar efetivamente 
aos jovens e desenvolver serviços adaptados aos candidatos a emprego e aos 
empregadores; realça as repercussões positivas entre o sistema «O teu primeiro emprego 
EURES» e o EURES; 

23. Considera que uma estratégia coerente e abrangente, que favoreça formas de 
organização do trabalho mais eficazes e mutuamente vantajosas, utilizando plenamente 
o potencial dos trabalhadores em termos de conhecimentos e melhorando a qualidade do 
emprego, ajudará a reforçar a resiliência do mercado de trabalho; indica que poderão ser 
criadas formas mais participativas e emancipadoras de organização do trabalho, a fim de 
reforçar o envolvimento dos trabalhadores na inovação, de apoiar a sua participação e o 
desenvolvimento das suas competências e, por conseguinte, melhorar o desempenho das 
empresas; 

Antecipação das necessidades futuras em termos de qualificações 

24. Sublinha que, atendendo às previsões de mudanças rápidas no mercado de trabalho, é no 
ensino e na formação dos jovens de hoje que importa investir; salienta que as políticas 
em matéria de qualificações não devem procurar satisfazer apenas as necessidades do 
mercado de trabalho, devendo também dotar os trabalhadores das competências 
transversais necessárias para poderem crescer como cidadãos ativos e responsáveis; 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a terem em mente que a educação e a 
formação não são meros instrumentos do mercado de trabalho, nem se destinam apenas 
a educar futuros trabalhadores, constituindo antes, e acima de tudo, um direito 
fundamental com um valor intrínseco; 

25. Considera que, a fim de antecipar as necessidades futuras em termos de qualificações, 
as partes interessadas do mercado de trabalho, designadamente os parceiros sociais, 
podem estar envolvidos, se necessário, na aplicação de programas de qualificação 
profissional; 

A importância do ensino e da formação para todos com um caráter contínuo e inclusivo  

26. Recorda que o direito à educação constitui um direito fundamental e frisa a necessidade 
de procurar adotar uma abordagem individual ao desenvolvimento da carreira e à 
educação e formação ao longo da vida durante o percurso profissional de cada pessoa; 
entende que a orientação e o aconselhamento profissionais, que dão resposta às 
necessidades individuais e incidem na avaliação e na expansão das qualificações 
individuais, têm de ser um elemento central das políticas a nível da educação e das 
qualificações desde uma fase inicial da educação de cada pessoa; 

27. Considera que os programas de formação e de requalificação devem, antes de mais, ser 
concebidos e aplicados em estreita cooperação com a pessoa em causa, mas também 
com os parceiros sociais e as organizações de representação de estudantes e 
desempregados, de modo a fazer corresponder melhor as novas competências dos 
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trabalhadores às exigências do mercado de trabalho; 

28. Destaca e frisa a necessidade de a Comissão reforçar o controlo dos planos nacionais de 
execução da Garantia para a Juventude e a sua aplicação no terreno; solicita à Comissão 
que elabore recomendações específicas por país (REP) para os Estados-Membros sobre 
a aplicação da Garantia para a Juventude e a qualidade do emprego; 

29. Realça e partilha as preocupações do Tribunal de Contas Europeu, expressas no 
relatório «Jovens desempregados na Europa: preveem-se dificuldades para a Garantia 
para a Juventude da UE», nomeadamente no que respeita à adequação do financiamento 
total desse mecanismo, à definição de «oferta de boa qualidade» e à forma como a 
Comissão verifica e comunica os resultados; 

30. Recorda que é de suma importância proporcionar orientação e aconselhamento 
personalizado e específico aos candidatos a emprego, aos estudantes e aos 
trabalhadores, no que se refere à procura de emprego ou à educação e formação a 
prosseguir, e garantir que as suas competências e qualificações sejam reconhecidas, 
respeitadas e validadas através de «passaportes de competências» que reflitam as 
competências e qualificações adquiridas através da aprendizagem formal, não formal e 
informal; 

31. Salienta que o direito à educação e à formação é especialmente importante para os 
desempregados de longa duração; indica que os desempregados de longa duração são os 
que mais beneficiam de uma abordagem baseada em direitos orientada para as suas 
necessidades específicas, e não a partir de medidas padrão; salienta que os 
desempregados de longa duração precisam de estar informados sobre o seu direito à 
formação e sobre o facto de que as medidas que lhes são destinadas devem respeitar as 
suas escolhas e necessidades individuais, bem como as possibilidades de participação, e 
de que a formação tem de ser acessível, digna e destinada às suas verdadeiras 
necessidades; recorda que, caso estas condições sejam preenchidas, os desempregados 
de longa duração estarão capacitados para utilizar a requalificação como uma 
oportunidade para melhorar as suas condições de trabalho e de vida; 

32. Realça a importância da Garantia para a Juventude enquanto instrumento que facilita a 
transição dos jovens do sistema de ensino para o mercado de trabalho e que os ajuda a 
encontrar um emprego de elevada qualidade através de um programa de aprendizagem, 
estágio ou continuação dos estudos; insta a Comissão a criar um sistema abrangente de 
monitorização da aplicação da Garantia para a Juventude, que se centre na qualidade das 
ofertas propostas; 

33. Salienta a importância de garantir a igualdade de oportunidades e de acesso à educação 
e à formação, em especial aos grupos desfavorecidos, e de prestar um apoio eficaz, 
tendo em vista o combate à exclusão social e a facilitação do acesso ao mercado de 
trabalho; 

Apoiar a transição do sistema de ensino para o mercado de trabalho 

34. Considera que a formação profissional dual e os sistemas semelhantes de aprendizagem 
em contexto de trabalho já demostraram que são bons instrumentos para proporcionar 
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formação profissional em conjunção com a transição para o mercado de trabalho; 
salienta a necessidade de promover estes sistemas junto dos empregadores como um 
investimento em futuros trabalhadores qualificados; realça também que a aprendizagem 
em contexto de trabalho deve basear-se numa abordagem educativa, e nunca representar 
uma alternativa à mão de obra de baixo custo; 

35. Entende que os sistemas de formação profissional que existem atualmente são o 
resultado de determinadas forças históricas e culturais, tendo sido moldados pelas 
normas jurídicas e tradições, bem como pelos princípios pedagógicos e pelas estruturas 
institucionais prevalecentes;  

36. Sublinha que cada sistema de formação profissional nacional é um instrumento para 
alcançar determinados objetivos que podem variar de país para país, pelo que cada 
sistema só pode ser avaliado em função do seu sucesso na concretização desses 
objetivos; salienta que a exportação de um sistema de formação profissional de país 
para país só é possível se as condições nos respetivos países forem comparáveis ou 
puderem ser adaptadas; 

37. Destaca os dados extremamente preocupantes relativos aos jovens que não trabalham, 
não estudam nem seguem qualquer formação (NEET), cuja proporção excede os 10 % 
na maioria dos Estados-Membros; salienta a ligação direta entre os elevados níveis de 
desemprego dos jovens e o abandono escolar precoce; frisa que, sem uma ação urgente 
e decisiva a nível europeu e nacional, toda uma geração de jovens europeus corre o 
risco de ser privada de níveis suficientes de educação e formação e, por conseguinte, de 
ser excluída do mercado de trabalho, com graves repercussões no tecido social, na 
coesão social e territorial e na sustentabilidade do modelo económico europeu no seu 
conjunto; 

38. Realça a importância de uma orientação específica no âmbito da carreira, com recurso a 
avaliações e ao aconselhamento sobre a carreira, centrada nas qualificações e nas 
necessidades individuais e proporcionada por conselheiros de emprego e conselheiros 
interpares altamente qualificados; 

39. Faz notar que, para uma transição bem-sucedida do sistema de ensino para o mercado 
de trabalho, é extremamente importante dotar os jovens de importantes competências 
transversais que lhes permitam tomar decisões informadas e desenvolver um espírito de 
iniciativa e de autoconsciência; salienta a importância de regimes de segurança social 
que proporcionem transições de qualidade, nomeadamente as transições do sistema de 
ensino para o mercado de trabalho e as transições entre empregos e entre emprego, bem 
como as interrupções de carreira; 

40. Sublinha a importância dos programas de ensino e de formação duais, que conjugam o 
ensino da teoria com a formação prática; reitera, a este respeito, a importância do ensino 
e da formação profissionais (EFP) para o desenvolvimento contínuo de qualificações e 
competências; salienta que os serviços de aconselhamento prestados aos alunos devem 
ser utilizados de forma ativa como um instrumento para ultrapassar os estereótipos que 
influenciam a escolha dos percursos profissionais e que os referidos serviços devem 
velar por que o EFP nunca seja considerado um tipo de ensino que os alunos são 
forçados a seguir; realça que um diploma do EFP deve permitir que o aluno aceda, quer 
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ao ensino superior académico, quer ao ensino superior profissional, não devendo ser 
considerado como um diploma de valor inferior em relação a um diploma do ensino 
académico; sublinha a importância de proporcionar estágios remunerados de elevada 
qualidade, aconselhamento profissional e a integração de competências práticas nos 
programas curriculares; 

41. Frisa a necessidade de um financiamento e de uma aceitação adequados de regimes de 
aprendizagem e de estágios de elevada qualidade, bem como da aprendizagem escolar e 
da aprendizagem prática, pelos Estados-Membros e pelos empregadores; recorda que 
esses programas têm de cumprir normas mínimas em termos de qualidade, proteção 
social e remuneração e que devem ser adequadamente financiados e supervisionados 
pelas autoridades públicas; solicita aos Estados-Membros que adotem medidas, a fim de 
assegurar que as pessoas pertencentes a grupos vulneráveis sejam encorajadas a 
candidatar-se a esses programas e estejam adequadamente representadas nos mesmos; 

42. Entende que o diálogo social sobre as qualificações deve ser reforçado e que convém 
envolver os estudantes e as organizações de jovens, a fim de encontrar as melhores 
soluções para resolver o problema da não correspondência entre as competências e as 
necessidades do mercado de trabalho em todas as suas dimensões; 

43. Considera que a Garantia para a Juventude poderá ser um primeiro passo rumo a uma 
abordagem baseada em direitos relativamente às necessidades dos jovens em matéria de 
emprego; recorda a obrigação dos empregadores de participar no processo, com vista a 
proporcionar aos jovens programas de formação profissional acessíveis e estágios de 
elevada qualidade; salienta que o caráter qualitativo do trabalho digno para os jovens 
não deve ser comprometido e que as principais normas laborais, bem como outras 
normas relacionadas com a qualidade do trabalho, como o horário de trabalho, o salário 
mínimo, a segurança social e a saúde e segurança no trabalho, devem ser questões 
centrais no contexto dos esforços envidados; 

Migração da mão de obra e mobilidade equitativa 

44. Chama a atenção para os 7 milhões de cidadãos da UE que vivem ou trabalham num 
Estado-Membro que não o seu país de origem, para os 1,1 milhões de trabalhadores 
transfronteiriços e para os 1,2 milhões de trabalhadores destacados em toda a UE; realça 
que a mobilidade laboral voluntária tem de ser contemplada no direito à transferência 
total dos direitos sociais na União e reitera, neste contexto, a importância do programa 
ERASMUS+, do Fundo Social Europeu e do portal EURES; 

45. Salienta a necessidade de uma abordagem abrangente no âmbito da mobilidade da mão 
de obra e da mobilidade equitativa, com base na livre circulação dos cidadãos e 
trabalhadores e no princípio da remuneração igual por trabalho igual; frisa, a este 
respeito, a necessidade de os Estados-Membros aplicarem e executarem de forma 
adequada a Diretiva 2014/67/UE, a fim de eliminar as atuais lacunas da 
Diretiva 96/71/CE relativa ao destacamento de trabalhadores, e adotarem medidas com 
vista a prevenir as fraudes conexas; manifesta a sua preocupação face aos possíveis 
riscos de «fuga de cérebros» com que se deparam determinados Estados-Membros; 
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46. Recorda a importância de favorecer a mobilidade dos trabalhadores fronteiriços, 
reforçando a divulgação das parcerias transfronteiriças EURES, cuja missão consiste em 
incentivar a mobilidade dos trabalhadores fronteiriços e em eliminar os obstáculos à sua 
mobilidade, através da prestação de informações e de aconselhamento sobre as 
possibilidades de emprego e as condições de vida e de trabalho nos dois lados da 
fronteira; observa, neste contexto, que a EURES-T representa um instrumento 
importante que permite que as pessoas estejam mais informadas sobre potenciais novas 
oportunidades de emprego e que contribui para um mercado de trabalho mais integrado 
na UE; 

47. Recorda que a migração dos trabalhadores de países terceiros tem de respeitar os seus 
direitos de residência e direitos laborais e sublinha a necessidade de eliminar as 
barreiras administrativas desnecessárias à sua entrada na União Europeia; manifesta a 
sua preocupação com os efeitos negativos das políticas de migração europeias nos 
países terceiros, nomeadamente em termos de coesão social e de «fuga de cérebros»; 
insta a UE e os seus Estados-Membros a darem resposta ao impacto da «fuga de 
cérebros» nos países terceiros numa fase precoce; 

48. Relembra a necessidade de assegurar a plena portabilidade dos direitos à segurança 
social na UE e de sensibilizar os trabalhadores em causa para os direitos sociais e 
laborais, por forma a incentivar e a permitir a mobilidade dos trabalhadores na UE; 

49. Recorda que, devido à crise e à conjuntura económica díspar nos Estados-Membros da 
UE, a mobilidade forçada dos jovens constitui uma realidade crescente; solicita aos 
Estados-Membros que garantam que o direito fundamental à liberdade de circulação não 
tenha efeitos negativos; exorta, por conseguinte, a UE e os seus Estados-Membros a 
assegurarem que o acesso dos jovens estudantes em mobilidade a serviços públicos de 
qualidade, a direitos no trabalho e à segurança social não seja restringido nem negado; 

Intercâmbio e validação de melhores práticas na UE 

50. Realça a necessidade de partilhar e validar melhores práticas entre Estados-Membros, 
nomeadamente no que se refere aos sistemas de ensino e de formação profissionais e 
aos programas curriculares, bem como aos resultados da aprendizagem não formal e 
informal e às estratégias de aprendizagem ao longo da vida, reconhecendo, 
simultaneamente, as especificidades de cada mercado de trabalho e de cada sistema de 
ensino; 

51. Sublinha o importante papel da aprendizagem não formal e informal, do voluntariado e 
da aprendizagem ao longo da vida para o desenvolvimento de competências e 
qualificações; exorta os Estados-Membros a melhorarem o acesso à educação para os 
adultos e ao ensino de segunda oportunidade; apela à validação e ao reconhecimento da 
aprendizagem não formal e informal pelos empregadores e pelos estabelecimentos de 
ensino; 

PME e microempresas 

52. Entende que devem ser criadas medidas especiais de apoio aos jovens empresários, a 
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fim de facilitar o seu acesso a informação, financiamento e fundos, incluindo serviços 
de balcão único que prestem informações e apoio aos jovens nas instituições de apoio 
ao empreendedorismo; 

53. Considera que a educação não formal, nomeadamente aquela que é desenvolvida em 
organizações de jovens, promove a criatividade, o espírito de iniciativa e a 
autorresponsabilidade, podendo aumentar as hipóteses dos jovens no mercado de 
trabalho; 

54. Sublinha que as medidas de apoio às empresas em fase de arranque, às PME, às 
microempresas e aos agentes da economia social e da solidariedade são importantes 
para facilitar o estabelecimento e o funcionamento dessas empresas e para melhorar o 
respetivo acesso ao financiamento e a formação dos trabalhadores;  

Inovação e digitalização: novas qualificações e novos empregos 

55. Salienta a importância da inovação e da digitalização para uma sociedade mais 
equitativa, sustentável e inclusiva; salienta igualmente, neste contexto, a necessidade de 
dotar as pessoas de conhecimentos, criatividade e qualificações para conceber produtos 
e serviços inovadores, criativos e digitais; insiste na necessidade de eliminar o fosso 
digital, de desenvolver competências digitais como parte da aprendizagem ao longo da 
vida e de integrar os novos meios de comunicação e as novas tecnologias nos programas 
curriculares; salienta a necessidade de desenvolver formas inovadoras de aprendizagem 
e de alargar a disponibilidade da aprendizagem em linha e à distância através de 
recursos educativos abertos (REA) que facilitem a igualdade de acesso à educação e à 
formação para todos; 

56. Realça o potencial de criação de emprego proporcionado pelo investimento na 
educação, na inovação, na investigação e no desenvolvimento e pela transição para uma 
economia sustentável do ponto de vista social e ambiental; 

Medidas para um mercado de trabalho inclusivo 

57. Verifica, com preocupação, o insucesso e os atrasos a nível dos programas da Garantia 
para a Juventude na maioria dos Estados-Membros; insta a Comissão a efetuar uma 
avaliação de impacto pormenorizada sobre esta iniciativa e as diversas formas de 
aplicação utilizadas e a estudar as possibilidades de aumentar o financiamento ao abrigo 
do QFP em vigor; 

58. Exorta a Comissão a ir além da Recomendação do Conselho, de 10 de março de 2014, 
relativa a um Quadro de Qualidade para os Estágios e a propor um novo quadro de 
qualidade, com vista a evitar a discriminação e a exploração dos jovens trabalhadores; 

59. Frisa a necessidade de adotar medidas especiais e de apoiar os empregadores, 
designadamente as PME e as microempresas, a fim de aumentar as possibilidades de 
emprego dos grupos vítimas de discriminação no mercado de trabalho e de proporcionar 
oportunidades de desenvolvimento da carreira; recorda a importância da 
responsabilidade social dos empregadores relativamente a todos os trabalhadores e à 
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sociedade; considera que esta responsabilidade social deve também ser exigida aos 
estabelecimentos de ensino e de formação;  

Propostas políticas e recomendações 

60. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que estudem formas inovadoras de 
fomentar o investimento específico de qualidade na UE, de modo a desenvolver uma 
sociedade mais equitativa, sustentável e inclusiva e a criar empregos de qualidade 
baseados em direitos; 

61. Apela aos Estados-Membros para que transfiram a carga fiscal da mão de obra para 
outras fontes de tributação que sejam menos prejudiciais para o emprego e a 
produtividade, garantindo, ao mesmo tempo, regimes de proteção social adequados; 

62. Exorta os Estados-Membros a assegurarem que as reformas do mercado de trabalho não 
só promovam a criação de empregos de qualidade, mas também visem a redução da 
segmentação, fomentem a inclusão dos grupos vulneráveis no mercado de trabalho, 
promovam a igualdade dos géneros, reduzam a pobreza no trabalho e garantam uma 
proteção social adequada a todos os trabalhadores, incluindo aos trabalhadores por 
conta própria; 

63. Convida os Estados-Membros a investirem na educação na primeira infância e no 
ensino precoce no âmbito das línguas estrangeiras e das tecnologias de informação e 
comunicação nas escolas primárias; 

64. Insta os Estados-Membros a passarem finalmente da teoria, no âmbito das melhores 
práticas, à ação política, tendo em vista o aumento das taxas de emprego e a redução da 
pobreza e da desigualdade, e a realizarem reformas inspiradas nessas práticas; 

65. Solicita às cidades e às regiões que se centrem num ensino e numa formação de elevada 
qualidade e no combate ao abandono escolar precoce e ao desemprego dos jovens, 
tendo em conta que estes necessitam, urgentemente, de novas perspetivas e que devem 
ser envidados todos os esforços para os apoiar; 

66. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a incentivarem e a apoiarem empresas com 
um caráter social e solidário, uma vez que essas empresas assumem com mais empenho 
a respetiva responsabilidade para com o ambiente, os consumidores e os trabalhadores; 

67. Insta a Comissão e os Estados-Membros a estabelecerem um quadro europeu de salários 
mínimos, com vista a reduzir as disparidades salariais, assente num nível base para cada 
Estado-Membro que assegure rendimentos dignos e instituído nos termos da lei ou de 
uma convenção e respeitando as práticas nacionais; 

68. Solicita à Comissão que desenvolva uma plataforma europeia de reconhecimento e 
validação de qualificações comuns para atividades e profissões específicas que integre o 
reconhecimento das competências adquiridas em ações de voluntariado; 

69. Apela aos Estados-Membros para que apliquem a Recomendação do Conselho, de 20 de 
dezembro de 2012, sobre a validação da aprendizagem não formal e informal, como 
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meio de reconhecimento das competências adquiridas ao longo da educação não formal, 
nomeadamente nos setores do voluntariado e da juventude, e apoiem a execução de 
políticas de aprendizagem ao longo da vida; 

70. Exorta os Estados-Membros a garantirem um financiamento adequado aos 
estabelecimentos de ensino e de formação contínuos, a fim de permitir uma maior 
participação nos programas de aprendizagem ao longo da vida; 

71. Insta a Comissão e os Estados-Membros a efetuarem previsões relativamente aos 
mercados de trabalho em mutação, sobretudo no que se refere aos desafios decorrentes 
da globalização; 

72. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão. 

Or. en 

 


