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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:

A. Considerando que as políticas em matéria de ensino e formação desempenham um papel 
fundamental na luta contra a elevada taxa de desemprego entre os jovens; que, para 
acompanhar a rápida evolução do mercado de trabalho, é necessário um maior 
investimento, melhor direcionado, no ensino e na formação profissionais (EFP), no ensino 
superior e na investigação, assim como currículos flexíveis e uma melhor cooperação 
entre as empresas e o setor da educação;

B. Considerando que os sistemas de ensino duais dependem de uma estreita cooperação entre 
os setores público e privado, com um elevado grau de participação dos parceiros sociais;
considerando que os Estados-Membros, nos quais existe uma interação fortemente 
institucionalizada entre o sistema educativo e o mercado de trabalho, apresentam níveis 
singularmente baixos de desemprego entre os jovens;

C. Considerando que os estágios são um instrumento útil para facilitar e incentivar a 
transição dos jovens do sistema de ensino para o mercado de trabalho; que, embora um 
estágio deva basear-se numa estratégia de formação, os empregadores normalmente 
utilizam de forma incorreta os estágios para recrutar trabalhadores com baixas 
remunerações que dispõem de pouca proteção, e cada vez com mais frequência os jovens 
europeus aceitam vários estágios não remunerados ou mal remunerados antes de terem 
acesso a um emprego permanente;

D. Considerando que o agravamento da crise financeira e os cortes orçamentais e outras 
medidas de austeridade, nomeadamente nos Estados-Membros economicamente mais 
frágeis, prejudicaram a qualidade do ensino e têm um impacto negativo direto nas 
perspetivas dos jovens de acederem e permanecerem no sistema de ensino e no emprego; 
considerando, além disso, a elevada carga fiscal sobre o setor empresarial em muitos 
Estados-Membros;

E. Considerando que, em 2011, 7,5 milhões de jovens com idades compreendidas entre os 15 
e os 24 anos e 6,5 milhões de jovens da faixa etária dos 25 aos 30 anos não tinham 
emprego, não estudavam nem participavam em qualquer formação (NEET); que os 
Estados-Membros devem garantir uma rede de proteção social e assegurar condições de 
vida digna aos trabalhadores que ficam desempregados e aos jovens que não conseguem 
encontrar trabalho;

F. Considerando que o Banco Europeu de Investimento (BEI) pode disponibilizar fundos 
para investimentos nos países em que as taxas de desemprego juvenil são superiores à 
média da UE; que o BEI poderia, a nível regional, concentrar-se em investimentos 
estratégicos tendentes a melhorar e expandir as oportunidades de emprego e a desenvolver 
as capacidades de inovação;

G. Considerando que a ponderação das necessidades do mercado laboral não deve impedir 
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que as crianças adquiram uma base inicial de conhecimentos o mais ampla possível, já que 
essa é a melhor forma de lhes garantir, no futuro, a capacidade de adaptação às flutuações 
do mercado de emprego e aos imponderáveis da vida, em geral; que a maioria dos estudos 
demonstra a importância de um ensino de qualidade desde os primeiros anos de 
escolaridade, a fim de prevenir o abandono escolar precoce e assegurar a completa 
integração das crianças das camadas sociais mais desfavorecidas na vida escolar;

H. Considerando que os recursos educativos abertos melhoram a qualidade, a acessibilidade e 
a equidade na educação e facilitam um processo de aprendizagem interativo, criativo, 
flexível e personalizado graças à utilização de TIC e de novas tecnologias; que a educação 
aberta aumenta a empregabilidade sustentada, pois apoia a aprendizagem ao longo da 
vida;

I. Considerando que o abandono escolar precoce constitui um grave obstáculo ao 
desenvolvimento económico e social da União e que são necessárias medidas integradas, a 
fim de atingir o objetivo de redução do abandono escolar precoce, para valores abaixo de 
10%, objetivo inscrito na estratégia Europa 2020; que os jovens que abandonam 
prematuramente a escola se encontram mais frequentemente em situação de desemprego e 
em risco de exclusão social; que a criação de programas de reintegração no ensino, que 
ofereçam uma segunda oportunidade a quem abandonou a escola prematuramente, deve 
ter uma atenção especial aos grupos vulneráveis mais expostos ao risco de exclusão social, 
com vista a incentivar a sua participação ativa na sociedade;

J. Considerando que os professores de todos os graus de ensino enfrentam desafios sem 
precedentes colocados pela situação económica global em rápida mutação, na qual o 
desenvolvimento de novos conhecimentos e competências, abordagens inovadoras e 
métodos modernos de ensino são fundamentais para assegurar a educação e a 
empregabilidade efetivas dos jovens;

K. Considerando que os programas da UE a favor da mobilidade no domínio da educação e 
da juventude, bem como da aprendizagem precoce de línguas estrangeiras, favorecem as 
perspetivas de emprego e incentivam a mobilidade no mercado de trabalho; que os 
programas de mobilidade juvenil para 2014-2020 devem proporcionar verdadeiras 
oportunidades de aprendizagem e aquisição de competências, contribuindo assim para 
aumentar as taxas de emprego entre os jovens;

L. Considerando que, na perspetiva do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2014-2020, é 
necessária uma análise exaustiva dos fundos da UE investidos na educação, na formação e 
no combate ao desemprego juvenil durante o período de programação de 2007-2013; que 
uma abordagem integrada e um efeito de sinergia entre os diversos programas e recursos 
do financiamento nacional e da UE contribuirão para o sucesso da aplicação das medidas 
de emprego destinadas aos jovens; que é também necessário que as políticas da União 
Europeia sejam decididas a nível local e nacional e traduzidas em ações concretas no 
terreno;

M. Considerando que, apesar dos elevados níveis gerais de desemprego juvenil, alguns 
setores, como as tecnologias de informação e comunicação (TIC), a investigação e o 
desenvolvimento (I&D) e os cuidados de saúde, têm cada vez mais dificuldade em 
preencher vagas com profissionais qualificados;
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1. Manifesta a sua profunda apreensão com os cortes orçamentais efetuados pelos 
Estados-Membros no domínio da educação, da formação e da juventude, que poderão 
provocar a exclusão dos jovens, tanto em termos de ensino como de emprego, e recorda 
que as dotações orçamentais a favor da educação e da formação são um investimento 
necessário e inestimável para o futuro; chama a atenção para a necessidade de utilizar os 
fundos europeus mais eficazmente, a fim de facilitar a criação de empregos para os 
jovens;

2. Incentiva os Estados-Membros a visarem os NEET, com o apoio da Comissão, a fim de 
lhes proporcionar cursos de aprendizagem e de formação de qualidade, indispensáveis 
para a aquisição de competências e experiências necessárias à sua inserção profissional ou 
à sua reintegração no sistema de ensino, através de programas de estudos adaptados às 
suas dificuldades;

3. Exorta os Estados-Membros a tomarem todas as medidas necessárias para evitar o 
abandono escolar precoce e diminuir o número de casos desta natureza e garantir uma 
educação de segunda oportunidade com o mais elevado nível possível, o que reduzirá o 
número dos NEET, que estão mais expostos ao desemprego de longa duração;

4. Insiste na necessidade de garantir a educação e a formação para todos, chama a atenção 
para o importante papel desempenhado pelas regiões nas políticas de formação, emprego e 
mobilidade, e apela às regiões para que utilizem todos os meios à sua disposição para 
facilitar o acesso dos jovens ao mercado do trabalho e os ajudar a diversificar a base das 
suas competências; 

5. Solicita o reforço da educação e da formação profissionais do pessoal docente, 
especialmente no que diz respeito aos modernos métodos de ensino e ao uso de novas 
tecnologias; salienta que a aprendizagem ao longo da vida começa com o ensino 
pré-primário e frisa a necessidade de o conhecimento de línguas dever ser, acima de tudo, 
promovido de uma forma lúdica;

6. Apela aos Estados-Membros e às instituições pertinentes para que promovam a ciência, as 
tecnologias, a engenharia e a matemática nos seus programas de ensino, a fim de 
responder às exigências atuais do mercado de trabalho;

7. Solicita a criação de um sistema comum de indicadores de resultados e de impacto para 
avaliar os progressos alcançados no âmbito dos diferentes programas que inclua medidas 
de emprego em termos da sua eficácia e eficiência e não, unicamente, da sua execução 
financeira;

8. Exorta os Estados-Membros a promoverem a participação dos jovens na definição das 
políticas setoriais relacionadas com o seu desenvolvimento; considera que permitir aos 
jovens serem verdadeiros participantes e não apenas observadores e/ou beneficiários dos 
processos contribuirá para a maior legitimidade e valor acrescido das políticas para a 
juventude;

9. Solicita uma maior utilização dos sistemas de ensino duais de qualidade, que combinam 
ensino teórico e prático; salienta a importância da participação dos parceiros sociais na 
criação deste tipo de sistemas; insta a Comissão a elaborar diretrizes qualitativas para um 



PE510.555v02-00 6/9 AD\940338PT.doc

PT

sistema de ensino dual moderno, apoiadas por uma lista de profissões europeias cruciais 
não universitárias definidas de forma ampla;

10. Exorta a Comissão a requerer ativamente apoio, iniciativas e outras formas de cooperação
com o setor privado na luta contra o desemprego dos jovens e incentiva a constituição de 
parcerias com empresas e de parcerias público-privadas; saúda a proposta da Comissão de 
criar uma Aliança Europeia para a Aprendizagem e aguarda que a Comissão, após 
consulta às principais partes interessadas, elabore um quadro europeu de qualidade e 
transparente para os estágios;

11. Exorta os Estados-Membros a adotarem um quadro de qualidade para os estágios, 
formações e aprendizagens, juridicamente vinculativo, incluindo a remuneração digna e o 
reconhecimento das competências adquiridas como experiência profissional, e a 
melhorarem a prestação de serviços de assessoria e orientação aos jovens numa fase 
inicial, a fim de aumentar a sua capacidade para tomar decisões informadas sobre as suas 
carreiras futuras e facilitar o seu acesso ao mercado de trabalho;

12. Exorta os Estados-Membros a melhorarem a cooperação e a reforçarem as parcerias entre 
as empresas e o setor da educação a todos os níveis, com vista a ligar os currículos, de 
forma mais estreita, às exigências do mercado de trabalho, por exemplo, alargando as 
«Alianças de Competências Setoriais» e as «Alianças de Conhecimentos»;

13. Exorta os Estados-Membros a eliminarem os obstáculos existentes aos contratos de 
aprendizagem, estágios de formação e estágios profissionais a nível transfronteiriço, a fim 
de assegurar uma maior convergência entre a oferta e a procura de oportunidades de 
formação dos jovens em situação de trabalho, melhorando assim a mobilidade e a 
empregabilidade, em particular nas regiões fronteiriças;

14. Frisa a importância de promover a qualidade no EFP no intuito de garantir um justo 
equilíbrio entre ensino e procura do mercado de trabalho; considera que o EFP não deve 
ser promovido em detrimento do ensino superior; salienta que a interação e a transição 
entre o EFP e o ensino superior devem ser melhoradas; realça serem necessários 
currículos mais flexíveis que facilitem o acesso dos jovens ao mercado de trabalho e 
permitam uma melhor adaptação à evolução futura do mercado de trabalho;

15. Salienta a importância de melhorar os padrões de qualidade no ensino superior e no EFP 
bem como os respetivos acessos; salienta também a importância da aprendizagem de 
línguas estrangeiras nas escolas e no EFP como requisito prévio para o reforço das 
capacidades, da mobilidade e da maior realização pessoal dos jovens no mercado único; 
exorta os Estados-Membros a incentivar a inclusão do estudo de línguas estrangeiras nos 
seus sistemas de ensino;

16. Exorta os Estados-Membros a apoiarem o reconhecimento da aprendizagem não-formal, 
uma vez que desempenha um papel vital na preparação dos jovens para o mercado de 
trabalho mediante o desenvolvimento de competências interpessoais fundamentais 
procuradas pelos empregadores; salienta a importância de garantir a rápida difusão das 
melhores práticas em matéria de acesso das jovens e das mulheres à formação em 
domínios tradicionalmente considerados mais «masculinos», particularmente no setor das 
novas TIC;
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17. Sublinha a importância para os jovens da aquisição de competências gerais, como 
competências no domínio das TIC, capacidades de liderança, pensamento crítico, 
conhecimento de línguas e competências empresariais, incluindo através de períodos de 
estudo no estrangeiro, para que melhorem as suas perspetivas no mercado de trabalho e a 
sua adaptabilidade à evolução futura do mercado de trabalho; insta os Estados-Membros a 
que atribuam uma importância acrescida às referidas competências nos seus currículos de 
ensino;

18. Insta os Estados-Membros a apoiarem o trabalho independente entre os jovens, 
melhorando a educação empresarial; frisa que é necessária uma atenção especial para 
reduzir a aversão ao risco entre os jovens, como condição prévia para o sucesso 
empresarial; solicita, igualmente, incentivos fiscais para as empresas constituídas e 
geridas por jovens, no sentido de desenvolver uma cultura empresarial e a capacidade de 
criação de novos postos de trabalho;

19. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a porem em prática a transparência e a 
harmonização no reconhecimento das qualificações na União, em particular através do 
Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissionais, do Europass e do 
Quadro Europeu de Qualificações, e a darem cumprimento pleno à Recomendação do 
Conselho sobre a validação da educação não formal e informal, e, sobretudo, a 
assegurarem o reconhecimento transfronteiriço da aprendizagem não formal e informal; 
sublinha a importância da execução destas iniciativas em tempo útil e da informação sobre 
a mesma;

20. Saúda o instrumento de Garantia para a Juventude e insta os Estados-Membros a 
empenharem-se na execução do mesmo, de uma forma eficiente e em tempo útil, 
incluindo através da criação de parcerias entre os serviços públicos de emprego e as 
instituições de ensino, como forma de apoiar os jovens imediatamente após estes deixarem 
o sistema de ensino; salienta a necessidade de alargar a Garantia a todos os jovens com 
idade igual ou inferior a 30 anos;

21. Destaca a necessidade de um financiamento suficiente do instrumento de Garantia para a 
Juventude através do Fundo Social Europeu e de outros fundos estruturais da UE e 
recorda que a criação de postos de trabalho destinados aos jovens constitui um dos 
objetivos fundamentais da política de coesão apoiada pelo FEDER e pelo FSE; salienta, 
porém, que estes esforços não podem desencorajar os esforços e as reformas estruturais 
necessários para tornar os sistemas de ensino e os mercados de trabalho, de alguns 
Estados-Membros, aptos a enfrentar os desafios do futuro;

22. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a definirem objetivos e indicadores claros para 
o instrumento Garantia para a Juventude, para que seja possível medir e avaliar com 
eficácia o impacto desta iniciativa;

23. Salienta a importância dos programas de mobilidade estudantil e exorta os 
Estados-Membros a apoiarem o aumento do financiamento destinado a estes programas no 
âmbito do novo QFP para 2014-2020; destaca o papel do proposto mecanismo de garantia 
de empréstimos da UE para alunos de mestrado a tempo inteiro, na UE e em países 
terceiros, para facilitar ainda mais a mobilidade dos jovens e a classificação 
pluridimensional das universidades;
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24. Solicita à Comissão que inclua em todos os seus programas medidas especificamente 
destinadas a combater o desemprego dos jovens, com base numa abordagem integrada e 
global sintonizada com a iniciativa emblemática «Juventude em Movimento» da estratégia 
Europa 2020;

25. Exorta os Estados-Membros a garantirem um melhor acesso dos jovens às ofertas de 
emprego e de estágio e a integrarem nos seus cursos universitários uma formação de base 
em matéria de procura de emprego; 

26. Recorda que os sistemas de ensino da União Europeia devem promover o princípio da 
equidade e da igualdade de oportunidades; insta à promoção de todas as competências 
necessárias para facilitar o acesso à aprendizagem ao longo da vida, condição essencial na 
sociedade do conhecimento.
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