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SUGESTÕES 

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão do Controlo Orçamental, competente quanto à 

matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

A. Considerando que a luta contra o desemprego dos jovens constitui uma prioridade política 

que é partilhada pelo Parlamento Europeu, a Comissão e os Estados-Membros e que 

contribui para a realização dos objetivos da União em matéria de crescimento e de 

emprego; 

B. Considerando que a Garantia para a Juventude, sendo um investimento nos jovens, é um 

exemplo de orçamentação orientada para os resultados;  

C. Considerando que a Garantia para a Juventude e a Iniciativa para o Emprego dos Jovens 

(IEJ) contribuíram significativamente para reduzir a taxa de desemprego dos jovens na 

UE, impulsionando a educação e a procura de jovens no mercado de trabalho e apoiando 

medidas de criação de emprego; considerando que na UE28 há uma taxa inaceitavelmente 

elevada de 17,2% de jovens que continuam desempregados1; 

D. Considerando que o nível de desemprego dos jovens permanece inaceitavelmente elevado; 

considerando que na UE, em média, apenas 41,9% dos jovens que não trabalham, não 

estudam e não seguem uma formação (NEET) têm acesso à Garantia para a Juventude; 

E. Considerando que vale a pena realçar o papel que a Iniciativa para o Emprego dos Jovens 

pode desempenhar, em particular, nos Estados-Membros afetados em muito maior grau 

pela crise económica, financeira e social desde 2007; considerando a necessidade de 

reforçar este programa e de elaborar medidas complementares, tanto a nível da UE como a 

nível nacional, com o objetivo de estimular a integração e a coesão e, ao mesmo tempo, 

reforçar a paridade de género e garantir o acesso aos programas de formação lançados 

para dar resposta aos novos desafios tecnológicos no domínio do trabalho; 

F. Considerando que a dotação financeira inicialmente atribuída à IEJ no âmbito do Quadro 

Financeiro Plurianual (QFP) para o período de 2014-2020 foi de 6,4 mil milhões de EUR, 

dos quais 3,2 mil milhões de EUR provinham de uma rubrica orçamental específica e um 

montante equivalente do Fundo Social Europeu; considerando que, no contexto da revisão 

intercalar do QFP, foi aprovada uma dotação adicional de 1,2 mil milhões de EUR para a 

IEJ para o período de 2017-2020, que deve ser completada com um montante equivalente 

do FSE; considerando que 500 milhões de EUR deste montante suplementar devem ser 

inscritos em 2017, através do projeto de orçamento retificativo n.º 3/2017; considerando 

que a dotação final atribuída ao programa será determinada no decurso dos próximos 

processos orçamentais anuais; 

G. Considerando que a totalidade da dotação inicialmente atribuída à IEJ foi concentrada nos 

anos de 2014 e 2015 e que não foram inscritas novas dotações para o efeito no orçamento 

de 2016; considerando que a suspensão do financiamento da IEJ pôs em causa o êxito do 

programa; 

                                                 
1 Situação em março de 2017: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8002525/3-02052017-AP-

EN.pdf/94b69232-83a9-4011-8c85-1d4311215619  
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H. Considerando que o atual nível de financiamento, tanto a partir do orçamento da UE como 

dos Estados-Membros, é insuficiente para cobrir as necessidades em causa; 

1. Recorda que o objetivo da Garantia para a Juventude consiste em assegurar que todos os 

jovens menores de 29 anos obtêm uma boa oferta de emprego, educação contínua, um 

lugar de aprendizagem ou um estágio nos quatro meses após deixarem a educação formal 

ou ficarem desempregados; 

2. Recorda que o êxito da IEJ está associado à boa governação económica nos Estados-

Membros, uma vez que – sem um ambiente empresarial favorável que incentive as 

pequenas e médias empresas e sem um sistema educativo e científico adaptado às 

exigências da economia – não pode haver criação de emprego nem uma solução de longo 

prazo para o problema do elevado nível de desemprego dos jovens; 

3.  Salienta a necessidade de garantir um compromisso a longo prazo através de uma 

programação ambiciosa e um financiamento estável proveniente do orçamento da UE e 

dos orçamentos nacionais, a fim de oferecer um pleno acesso a todos os jovens NEET na 

UE; insta a Comissão a efetuar uma análise exaustiva dos efeitos das medidas aplicadas 

nos Estados-Membros, a identificar as soluções mais eficazes e, com base nestas, a 

apresentar recomendações aos Estados-Membros sobre a forma de obter melhores 

resultados com um maior grau de eficácia; 

4. Recorda que, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), uma Garantia para 

a Juventude eficiente requer um financiamento anual de aproximadamente 45 mil milhões 

de EUR na UE28; considera que este financiamento deve ser considerado um 

investimento, dado que, se for eficaz, reduzirá significativamente os custos associados ao 

emprego dos jovens; 

5. Exorta os Estados-Membros a avaliarem adequadamente os custos dos seus programas da 

Garantia para a Juventude, a gerirem as expectativas mediante a fixação de objetivos e 

metas realistas e viáveis, a mobilizarem recursos adicionais dos seus orçamentos nacionais 

e a reforçarem o financiamento dos seus serviços públicos de emprego, a fim de lhes 

permitir cumprir as funções adicionais relacionadas com a execução da IEJ; 

6. Assinala que a Comissão deve concluir uma avaliação da IEJ até ao final de 2017 e espera 

que sejam rapidamente incluídos os ajustamentos necessários para garantir uma execução 

eficaz; destaca a importância de efetuar uma avaliação contínua do desempenho da IEJ 

pelas partes interessadas, incluindo as organizações de juventude; 

7. Considera que é necessário facilitar a diversidade e a acessibilidade do financiamento e 

concentrar-se na eficácia da despesa, procedendo simultaneamente a novas reformas 

políticas e de serviço; 

8. Recorda que, no quadro do atual QFP, a IEJ deve ser financiada com novas dotações e não 

através da reafectação de dotações orçamentais existentes; espera um compromisso 

político ambicioso para o próximo QFP; 

9. Considera que a harmonização do limite de idade em todos os programas europeus que 

fomentam o emprego dos jovens pode ajudar a promover a igualdade, a clareza e a 

transparência. 
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