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SUGESTÕES 

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, 

competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 

resolução que aprovar: 

1. Recorda que, para contribuir eficazmente para a luta contra os elevados níveis de 

desemprego dos jovens, a política de coesão da UE tem de estar em plena consonância 

com a Estratégia Europa 2020 e, em particular, com os grandes objetivos definidos em 

matéria de educação, tendo em vista a redução das taxas de abandono escolar para um 

valor inferior a 10 % e o aumento do número de jovens titulares de um grau, diploma do 

ensino superior ou qualificação de formação profissional equivalente para um valor 

mínimo de 40 %, e com a meta de 15 %, em média, para a participação dos adultos na 

aprendizagem ao longo da vida e uma participação das crianças não inferior a 95 % no 

ensino pré-escolar, reconhecendo assim a validação das competências e da experiência 

adquirida; 

2. Salienta que, a fim de alcançar os objetivos da Estratégia Europa 2020, nomeadamente as 

metas de educação e de redução das taxas de abandono escolar, é necessário melhorar o 

acesso às infraestruturas educativas e a qualidade dos serviços socioculturais nas regiões 

da UE, principalmente nas regiões afetadas pela estagnação económica; recorda a 

importância da educação na garantia de uma maior coesão social e regional e no reforço 

da sensibilização e participação democráticas entre os jovens; 

3. Destaca que 12 % da população com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos 

abandona a escola; solicita à UE que identifique os principais fatores que conduzem ao 

abandono escolar precoce e acompanhe a evolução das características deste fenómeno a 

nível nacional, regional e local, como base para a definição de políticas focalizadas, 

eficazes e fundamentadas; considera que as políticas de redução do abandono escolar 

precoce devem abordar uma série de fatores, incluindo os desafios educativos e sociais 

que possam contribuir para esse fenómeno; 

4. Salienta que, sem uma cooperação efetiva entre os estabelecimentos de ensino e os 

intervenientes no mercado de trabalho, será impossível dar resposta ao elevado nível de 

desemprego entre os jovens licenciados na UE; sublinha em particular que, através do 

ensino dos conhecimentos e competências necessários no mercado de trabalho, a taxa de 

emprego dos jovens aumentou e as diferenças sociais se estreitaram; 

5. Lamenta o facto de o financiamento hoje afetado à educação ser insuficiente, e realça a 

necessidade de um maior investimento na modernização dos sistemas educativos nos 

domínios da formação profissional e da educação formal e informal; recorda que isto se 

aplica igualmente à renovação dos estabelecimentos de ensino e à utilização de novas 

tecnologias na educação e na investigação (acesso a bases de dados de investigação, 

formação em tecnologias de informação, aprendizagem eletrónica); 

6. Sublinha a importância de reforçar os elos entre a educação, a investigação e as empresas, 

a nível regional, local, nacional e supranacional; insta os EstadosMembros a aplicarem, o 

mais brevemente possível, as recomendações específicas por país em matéria de educação 
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formuladas no Semestre Europeu e outras recomendações da Comissão;  

7. Salienta a importância da aprendizagem ao longo da vida e, para atrair e reter pessoal 

docente qualificado, de uma melhor formação e condições de trabalho para os 

investigadores e os professores, enquanto fatores determinantes para o crescimento 

económico; relembra que é fundamental a aquisição de competências digitais por parte 

dos jovens, bem como a formação dos professores nestas áreas, já que tais competências 

são cada vez mais importantes no mercado de trabalho europeu; 

8. Salienta que as exigências do mercado de trabalho estão a mudar rapidamente e que os 

jovens enfrentam cada vez mais dificuldades na transição da educação para o trabalho, 

pelo que estão geralmente mais vulneráveis ao desemprego; reitera a importância do 

investimento em capital humano e nas pessoas, especialmente na juventude da Europa, a 

fim de aumentar a empregabilidade e a aquisição de qualificações profissionais; solicita a 

melhoria do atual Panorama de Competências da UE, que identifica os empregos e as 

competências necessários, bem como a restruturação, em conformidade, dos sistemas 

educativos e de formação dos Estados-Membros, para que as pessoas adquiram as 

competências necessárias para determinado emprego; 

9. Salienta a necessidade de promover parcerias entre o ensino e as políticas de emprego, 

envolvendo todas as partes interessadas, incluindo os parceiros sociais, os decisores, as 

entidades formadoras e os empregadores; 

10. Saúda a Iniciativa para o Emprego dos Jovens, introduzida para reforçar a Garantia para a 

Juventude, nomeadamente nas regiões onde a taxa de desemprego dos jovens é superior a 

25 %, e acentua que será um meio eficaz de reduzir o desemprego dos jovens e que 

funcionará como uma reforma estrutural determinante a médio e longo prazo; insta os 

Estados-Membros a estabelecerem uma cooperação sólida com as partes interessadas, 

nomeadamente empregadores e PME, e a tirarem pleno partido do Fundo Social Europeu, 

da Iniciativa para o Emprego dos Jovens e de outros fundos estruturais na aplicação da 

Garantia e na criação de uma infraestrutura;  

11. Insta a Comissão a ajudar a assegurar a eficiência na aplicação da Garantia para a 

Juventude, recorrendo à partilha de exemplos de boas práticas; destaca que os fundos 

orçamentados para a Garantia para a Juventude, no âmbito da Iniciativa para o Emprego 

dos Jovens, terminam em 31 de dezembro de 2015; solicita à Comissão que tome as 

medidas necessárias para assegurar a continuidade deste programa; 

12. Realça que é necessária a criação de competências empresariais no quadro da Garantia 

para a Juventude; considera, no entanto, que é essencial intervir e agir antecipadamente e, 

em muitos casos, aplicar reformas para, por exemplo, melhorar os sistemas de ensino e 

formação profissionais, e que a partilha de boas práticas relacionadas com o sistema de 

ensino dual pode contribuir para a consecução de mudanças estruturais no mercado de 

trabalho e níveis mais elevados de emprego; 

13. Congratula-se com o novo Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos; espera que a 

educação e a formação sejam consideradas investimentos estratégicos e, por conseguinte, 

constituam uma das ações prioritárias; 
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14. Exorta a Comissão a reconhecer o grande potencial da cultura na contribuição para o 

desenvolvimento económico sustentável, para a competitividade das regiões e para o 

reforço da coesão social; salienta, em particular, o papel das indústrias culturais e criativas 

(ICC) e da digitalização do património cultural enquanto motores estratégicos da 

recuperação económica e do crescimento da UE, bem como do desenvolvimento regional, 

já que atualmente geram, direta ou indiretamente, mais de sete milhões de postos de 

trabalho; 

15. Destaca a importância do setor cultural na luta contra o desemprego juvenil, uma vez que 

é bastante atrativo para os jovens e lhes oferece mais oportunidades de emprego; lembra 

ainda o papel desempenhado pela cultura na criação de mais e melhores empregos, através 

da educação, do desenvolvimento de competências, da formação e da aprendizagem 

informal; visa orientar os instrumentos da política de coesão para a melhoria e o aumento 

do número de postos de trabalho nos setores cultural e criativo; 

16. Insta a Comissão a avaliar em que medida as dotações dos fundos regionais e sociais da 

UE poderão ser utilizadas para promover atividades culturais nos Estados-Membros, 

designadamente para a promoção do setor criativo; insta a Comissão a transmitir ao 

Parlamento um relatório sobre as conclusões dessa avaliação, juntamente com o relatório 

intercalar sobre o Programa «Europa Criativa», até 31 de dezembro de 2017, o mais 

tardar; 

17. Recorda que a cultura e o património cultural tangível e intangível são elementos 

fundamentais para a regeneração urbana e rural sustentável, a atratividade das cidades e 

das regiões e o desenvolvimento económico através do turismo cultural e de PME 

criativas; apela à criação de centros culturais regionais, por meio dos quais as cidades e as 

regiões possam trabalhar em conjunto no sentido de promover e preservar o seu 

património cultural e de o transformar num bem económico; 

18. Exorta a Comissão a comprometer-se a adotar todas as medidas necessárias para assegurar 

uma proteção eficaz aos bens corpóreos e incorpóreos do património cultural europeu, que 

são fatores fundamentais de dinamização do desenvolvimento cultural e socioeconómico 

assente na identidade europeia comum e na especificidade cultural dos países, regiões e 

cidades europeus e que as promove; insta as cidades e regiões da UE a utilizarem, para 

este fim, os instrumentos da política de coesão; 

19. Considera que o limite máximo de 5 milhões de euros (ou 10 milhões de euros do custo 

total no caso de sítios constantes da lista da UNESCO) adotado pela Comissão com base 

nos custos totais dos projetos é demasiado rígido e que reduzirá o apoio ao património 

cultural, já que não prevê a dedução dos custos de documentação e gestão e as despesas 

não redutíveis (por exemplo, o IVA), e que reduzirá igualmente as possibilidades de 

criação de parcerias públicas e privadas e os investimentos na cultura, de importância vital 

para o desenvolvimento social e económico na UE; 

20. Salienta que não existe nenhuma base jurídica para esta abordagem no direito da UE, e 

insta a Comissão, neste contexto, a rever a decisão e a clarificar, nos guias temáticos, a 

interpretação do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento (UE) n.º 1301/2013 (FEDER) 

relativamente aos investimentos no desenvolvimento do potencial endógeno, através do 

investimento fixo em equipamentos e infraestruturas de pequena escala, culturais e de 
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turismo sustentável; 

21. Insta os Estados-Membros a afetar uma maior parcela dos respetivos orçamentos e do 

financiamento do desenvolvimento regional à cultura e ao património cultural, com vista a 

tornar as regiões mais atrativas, promover o seu desenvolvimento eficaz e abrangente e 

explorar o seu potencial; 

22. Destaca a importância da simplificação e recomenda que a Comissão e os 

Estados-Membros continuem a envidar esforços no sentido de simplificar a aplicação da 

política de coesão, a fim de reforçar a orientação dos resultados da política e de reduzir a 

burocracia a todos os níveis; realça a importância das plataformas de partilha de melhores 

práticas nas várias áreas de aplicação. 



 

AD\1052444PT.doc 7/7 PE544.379v02-00 

 PT 

RESULTADO DA VOTAÇÃO FINAL EM COMISSÃO 

Data de aprovação 24.3.2015    

Resultado da votação final +: 

–: 

0: 

23 

3 

2 

Deputados presentes no momento da 

votação final 

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, 

Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, 

Emmanouil Glezos, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, 

Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Fernando Maura 

Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, 

Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, 

Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, 

Krystyna Łybacka 

Suplentes presentes no momento da 

votação final 

Sylvie Guillaume, György Hölvényi, Dietmar Köster, Ilhan Kyuchyuk, 

Ernest Maragall, Emma McClarkin, Martina Michels 

 
 


