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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. Assinala que é fundamental investir na educação e formação e prever as necessidades ao 
nível das competências, para respeitar o compromisso assumido no âmbito da Estratégia 
Europa 2020 de melhorar os níveis de educação, nomeadamente através da redução das 
taxas de abandono escolar em 10%, ou menos, e do aumento de 40%, no mínimo, das 
taxas de obtenção de um diploma do ensino superior ou equivalente;

2. Lamenta a taxa desproporcionalmente elevada de desemprego dos jovens na UE; nota que 
o desemprego dos jovens tem consequências nocivas para a coesão social, a igualdade e o 
crescimento; insta a Comissão e os Estados-Membros a colaborarem no sentido de 
conceder prioridade à execução de políticas activas do mercado de trabalho para combater 
a crise;

3. Salienta que é da maior importância garantir o acesso universal e em condições de 
igualdade a uma educação pública de qualidade e à aprendizagem ao longo da vida, tanto 
para a realização intelectual e social das pessoas, como para a aquisição das competências 
necessárias à inserção na vida profissional;

4. A fim de alcançar tais objectivos, sublinha a importância dos percursos integrados de 
ensino, formação e trabalho destinados à obtenção de qualificação profissional e de 
diplomas de estudos e a necessidade de iniciativas destinadas à educação dos adultos e à 
recuperação das competências de base; convida os Estados-Membros, com vista a 
envolver as categorias mais sensíveis de cidadãos por terem menos qualificações escolares 
e profissionais, a desenvolverem e a difundirem serviços de orientação que proporcionem 
aos potenciais interessados informações relevantes sobre as oportunidades de ensino e 
profissionais e um balanço das competências individuais;

5. Reconhece a importância do papel que deve desempenhar a formação profissional para a 
realização do potencial de um número significativo de jovens, mas também para a 
consecução dos objectivos da Estratégia Europa 2020;

6. Considera que as medidas propostas na Comunicação da Comissão exigirão uma 
coordenação política forte; insta, por conseguinte, os Estados-Membros e, em particular, 
os seus ministérios competentes, a colaborarem de forma mais estreita no processo de 
identificação precoce das necessidades de competências, sugerindo um horizonte de, no 
mínimo, 10 anos; defende firmemente que, no âmbito da elaboração de programas de 
ensino e formação, é fundamental estabelecer uma comunicação eficaz entre 
empregadores, estabelecimentos de ensino e organismos de formação, mediante o recurso 
a mecanismos específicos; reitera a necessidade de garantir ao público o acesso a 
informação de qualidade a esse respeito; convida, por conseguinte, os Estados-Membros 
e, em particular os seus ministérios competentes, a integrarem nos seus programas de 
ensino, de formação e de aprendizagem ao longo da vida, competências transversais 
relacionadas com as TIC, com as aptidões artísticas, a mobilidade, a participação 
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democrática e o multiculturalismo; sublinha que, para tal, é fundamental reconhecer e 
valorizar as competências e aptidões adquiridas através da educação informal e não 
formal;

7. Observa que se deve conceder um apoio adequado a instrumentos como os inquéritos 
sectoriais sobre as necessidades em termos de perfis profissionais e emprego realizados na 
base da parceria social;

8. Observa que a mão-de-obra da UE deve ser mais qualificada para poder contribuir para as 
mudanças tecnológicas e as novas formas de organização do trabalho e adaptar-se às 
mesmas; solicita aos Estados-Membros que invistam mais nos sistemas de educação e 
formação, prevejam as necessidades em matéria de competências, façam corresponder a 
oferta e a procura e prestem serviços de orientação profissional;

9. Acolhe favoravelmente a criação do Observatório Europeu do Emprego e reconhece que a 
criação de uma ferramenta em linha como o "Panorama de Competências da UE" poderá 
auxiliar os futuros trabalhadores a orientar-se para uma determinada carreira e a adquirir 
uma combinação adequada de competências, nomeadamente nos domínios das tecnologias 
da informação e da aprendizagem de línguas estrangeiras, melhorando, deste forma, as 
suas perspectivas em matéria de emprego e a sua adaptabilidade; manifesta ainda a sua 
firme convicção de que esta previsão deverá contemplar um período de 10 anos;

10. Considera que uma ligação mais estreita entre o sistema de ensino e o meio empresarial 
pode contribuir para identificar correctamente as competências requeridas num dado 
momento e, subsequentemente, para facilitar a inserção dos jovens no mercado do 
trabalho;

11. Recorda que as universidades e os organismos de formação desempenham um papel 
central nas economias regionais dos Estados-Membros e que estas constituem espaços 
únicos onde a concentração de inovação, educação, formação e investigação, de tal modo 
que pode favorecer a criação de emprego; salienta que, para o desenvolvimento social e 
económico da Europa, é necessária uma forte colaboração entre as faculdades de cada 
universidade, as próprias universidades, outras instituições de ensino superior e institutos 
de formação, regiões, governos, partes interessadas da sociedade civil, em particular os 
parceiros sociais, e as empresas; neste contexto, reconhece o papel do diálogo entre as 
universidades e as empresas;

12. Observa também que a internacionalização da educação tem uma importância social, 
cultural e económica, pelo que insta a Comissão a encorajar a mobilidade dos 
investigadores, estudantes, cientistas e professores a nível internacional, no interior e no 
exterior da UE;

13. Manifesta preocupação pelo facto de indivíduos altamente qualificados estarem a ocupar 
empregos abaixo das suas qualificações ou até não qualificados, o que redunda num 
"desperdício de cérebros" na UE;

14. Destaca a necessidade de manter a tradição artesanal e as competências que lhe estão 
associadas, bem como de estabelecer estratégias que beneficiem os empresários do 
comércio artesanal, com vista a preservar a identidade cultural do sector do artesanato; 
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recorda, a este respeito, a importância de apoiar a formação profissional ao longo da vida 
e a mobilidade dos jovens artesãos; observa que a promoção de estágios como meio para 
integrar os jovens neste sector pode constituir uma medida política a incentivar e exorta os 
Estados-Membros a que tomem as medidas necessárias neste sentido; salienta a 
importância das Humanidades como domínio para investigar o passado e preservar as 
identidades culturais;

15. Considera que importa tomar medidas para criar um sistema de formação informal e de 
formação no local de trabalho como, por exemplo, um sistema de estágios também no 
âmbito das artes e das profissões tradicionais, no sentido de tornar a aquisição de novas 
competências e de empregos mais acessível, bem como de promover a diversificação do 
mercado de trabalho;

16. Salienta a necessidade de aumentar a visibilidade e a atractividade relativamente às 
profissões e aos empregos para os quais se verifica a existência de um défice de mão-de-
obra no mercado de trabalho;

17. Insta a Comissão a aumentar a visibilidade e o apoio financeiro ao programa Leonardo da 
Vinci, que permite que os cidadãos adquiram novas competências, conhecimentos e 
qualificações e que torna igualmente a formação profissional mais atractiva para todos; 
adverte igualmente para a importância fundamental da formação no local de trabalho e 
solicita apoio para iniciativas nacionais que promovam estas formas de criação de 
oportunidades;

18. Regista que o subprograma Erasmus tem uma taxa de execução próxima dos 100%; 
recorda as provas bem documentadas de que o subprograma Erasmus facilita 
consideravelmente os estudos no estrangeiro, o que melhora significativamente as 
perspectivas de emprego subsequentes, contribuindo, dessa forma, consideravelmente para 
a competitividade da Europa;

19. Sublinha que a capacidade de comunicar em línguas estrangeiras é considerada importante 
para todos os cidadãos da UE e tida como uma competência útil no mercado de trabalho; 
insta, neste sentido, à aquisição desta componente de alfabetização e apoia a 
aprendizagem de línguas e o alargamento do ensino de línguas, em particular no âmbito da 
formação contínua, incluindo a aquisição de competências de comunicação em línguas 
menos utilizadas a nível internacional;

20. Considera que o potencial dos imigrantes de países terceiros não é suficientemente 
valorizado para atender às necessidades do mercado de trabalho;

21. Considera que o ensino técnico superior não académico é um sector-chave para 
estabelecer a ligação entre a aquisição de competências, as necessidades das empresas e os 
objectivos de crescimento da economia e da produção;

22. Reconhece que os sistemas de ensino superior e as instituições de formação dispõem do 
potencial para preparar as pessoas para o mundo do trabalho: por exemplo, as PME que 
não dispõem de infra-estruturas de investigação e desenvolvimento podem beneficiar dos 
recursos e da especialização das universidades em matéria de investigação e, por sua vez, 
as PME podem oferecer aos estudantes estágios de qualidade para optimizar a sua 
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experiência educativa e as oportunidades de emprego digno no final dos seus estudos, pelo 
que apela a uma cooperação mais estreita entre as instituições de ensino superior, os 
institutos de formação e as PME, concedendo aos estudantes a oportunidade de adquirirem 
competências empresariais; recorda o papel das indústrias culturais e criativas como 
âmbito de aprendizagem e de formação apropriadas;

23. Solicita um intercâmbio de experiências e a apresentação e promoção das melhores 
práticas no que diz respeito ao aumento da empregabilidade e do ensino para fazer face às 
actuais solicitações do mercado de trabalho;

24. Recorda a importância da aprendizagem ao longo da vida como aquisição contínua de 
competências e de conhecimentos ao longo da vida por parte de um indivíduo, o que 
também reforça a inclusão social, o desenvolvimento pessoal e a cidadania activa;

25. Solicita mais apoio e reconhecimento do ensino formal e informal enquanto parte 
integrante do processo de aprendizagem ao longo da vida;

26. Salienta a importância dos empregos ecológicos como novos empregos no actual mercado 
mundial, no intuito de preservar e restaurar a qualidade do ambiente;

27. Insta os Estados-Membros a trabalhar contínua e estreitamente para a eliminação de 
obstáculos administrativos e jurídicos à mobilidade dos estudantes e dos trabalhadores, 
bem como para o reconhecimento de cursos superiores e habilitações.

28. Solicita um esforço com vista à plena integração de grupos desfavorecidos no processo de 
emprego, inclusive no que toca à procura do tipo adequado de empregos para as pessoas 
com deficiência, tendo em conta as suas competências individuais e excepcionais;

29. Destaca a persistente discriminação com base no género em determinados sectores de 
emprego e em determinadas posições e solicita a eliminação das diferenças de tratamento 
entre homens e mulheres e dos estereótipos de géneros de determinados empregos.
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