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SUGESTÕES 

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, 

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

resolução que aprovar: 

1. Sublinha o papel crucial da Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ) no que respeita a 

facilitar a execução da Garantia para a Juventude (GJ) e consequentemente combater, à 

escala da União, o fenómeno do desemprego dos jovens, estimado em cerca do dobro da 

média da taxa de desemprego global; congratula-se, a este respeito, com o facto de, não 

obstante a lenta adesão à IEJ, até outubro de 2016 o número de jovens desempregados 

ter diminuído significativamente; 

2. Recorda que o principal objetivo da IEJ é chegar a todos dos jovens que não trabalham, 

não estudam e não seguem uma formação (NEET), pelo que insta os Estados Membros 

a envidarem mais esforços em medidas de melhoria nos sistemas de ensino para ajudar 

os jovens em risco a permanecerem protegidos, bem como a identificarem e a visarem, 

através de medidas específicas e eficazes, as pessoas NEET – especialmente os jovens 

mais desfavorecidos, como as pessoas com deficiência – tendo em conta as suas 

necessidades específicas; insta os Estados-Membros a prestarem apoio personalizado 

para chegar a todos os NEET, com o objetivo de os registar; sublinha, além disso, a 

necessidade de avaliar as necessidades específicas e os obstáculos que enfrenta cada 

grupo-alvo para adotar medidas específicas; 

3. Sublinha, neste contexto, o papel importante das organizações de juventude com vista a 

chegar aos jovens mais vulneráveis e a sua capacidade para atuarem como 

intermediários entre os jovens e os serviços públicos de emprego; 

4. Reitera a necessidade de lançar estratégias de comunicação abrangentes, como 

campanhas de sensibilização, utilizando os canais de comunicação social tradicionais e 

modernos, como as redes sociais; 

5. Observa com preocupação que os últimos relatórios de avaliação1 salientam que a 

primeira fase de execução da IEJ tendeu a concentrar-se principalmente em NEET 

altamente qualificados, mais do que naqueles que são pouco qualificados, estão inativos 

e não se encontram registados nos serviços de emprego públicos; observa que, de 

acordo com o Tribunal de Contas Europeu, o número de NEET desempregados 

diminuiu, ao passo que o número de inativos permaneceu estável; recorda, por isso, a 

necessidade de cooperação com os intervenientes locais – tais como as organizações de 

juventude, as ONG e os parceiros sociais – com vista a desenvolver medidas eficazes 

específicas através duma melhor orientação e chegando aos NEET inativos; 

6. Salienta, neste contexto, a importância das sinergias com o Fundo Social Europeu (FSE) 

para a oferta de formação pós-graduação de alto nível, que permitirá a execução efetiva 

                                                 
1 Tribunal de Contas Europeu, Relatório especial n.º 5/2014 sobre a implementação da Garantia para a Juventude 

e da Iniciativa para o Emprego dos Jovens; First results of the Youth Employment Initiative - Final Report 

(Primeiros resultados da Iniciativa para o Emprego dos Jovens – Relatório Final); Comissão Europeia, Iniciativa 

para o Emprego dos Jovens: Avaliação de Execução Europeia, outubro de 2016; análise aprofundada do EPRS, 

Jan Tymowski, junho de 2017. 
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da IEJ em todos os Estados-Membros; 

7. Sublinha a dificuldade de avaliar corretamente os resultados da execução da IEJ em 

virtude da falta de sistemas de monitorização e comunicação de informações em bom 

funcionamento, pelo que insta os Estados-Membros a abordarem esta falha considerável 

desenvolvendo, nomeadamente, medidas de seguimento específicas, tendo em vista a 

execução de políticas de juventude mais eficazes, duradouras e assentes em dados 

concretos; neste contexto, encoraja os Estados-Membros a trabalharem – a nível 

nacional, regional e local – em estreita colaboração com as organizações de juventude e 

as ONG de base; 

8. Exorta a Comissão a identificar e difundir boas práticas em matéria de 

acompanhamento e de comunicação de informações, com base na sua apreciação dos 

sistemas existentes nos Estados-Membros; 

9. Solicita aos Estados-Membros que elaborem uma análise dos custos de execução da GJ, 

a fim de garantir financiamento adequado e alcançar melhor os objetivos do regime; 

10. Exorta os Estados-Membros a criarem «balcões únicos» eficazes e facilmente acessíveis 

com o objetivo de prestar serviços de alta qualidade e orientação aos jovens num único 

local; reitera a necessidade de tornar a totalidade das medidas e instrumentos acessíveis 

a todos, através da maior variedade possível de meios de comunicação; 

11. Insta os Estados-Membros a certificarem-se de que a sua legislação permite que todos 

os jovens na faixa etária identificada se registem e participem efetivamente na IEJ1; 

12. Recorda a importância de melhorar a qualidade das propostas; realça, além disso, a 

necessidade de abordar a qualidade em termos de mentoria e de orientação, a qualidade 

e a adequação da verdadeira formação individual, estágio ou emprego, bem como a 

qualidade dos resultados em comparação com os objetivos fixados; sublinha, a esse 

respeito, a necessidade de garantir a aplicação dos quadros de qualidade já existentes, 

como o Quadro Europeu de Qualidade, ao abrigo da IEJ; considera que os jovens 

também devem participar no acompanhamento da qualidade das propostas; recorda a 

necessidade de alargar a idade limite de 25 para 29 anos, a fim de refletir melhor a 

realidade que muitos dos jovens licenciados e dos que entram pela primeira vez no 

mercado de trabalho têm de enfrentar com quase 30 anos de idade; 

13. Salienta que é essencial criar mecanismos melhores para garantir que os jovens recebem 

propostas de elevada qualidade; chama a atenção para a falta de regulamentação das 

propostas de estágio no mercado aberto no que diz respeito à transparência da 

contratação, à duração e ao reconhecimento e salienta que apenas alguns Estados-

Membros definiram critérios mínimos de qualidade, nomeadamente para efeitos de 

acompanhamento da GJ e da IEJ; 

14. Salienta a necessidade de prolongar a IEJ para além de 2020 e garantir um 

financiamento adequado e duradouro no próximo QFP, tendo em conta as necessidades 

                                                 
1 O quadro legislativo de alguns países considera que uma parte dos jovens, em especial os jovens com 

deficiências graves, está «impossibilitada de trabalhar». Não são capazes de se inscrever nos serviços públicos de 

emprego e, portanto, de participar na IEJ. 
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reais e os recursos necessários para concretizar os objetivos da iniciativa, com vista a 

conseguir resultados sustentáveis; 

15. Salienta igualmente a necessidade de garantir o financiamento adequado do Fundo 

Social Europeu (FSE) no próximo QFP.  
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