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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Reconhece o papel significativo que uma educação e formação de qualidade têm no 
crescimento sustentável da Europa, e lamenta profundamente que tal não se reflicta nas 10 
acções prioritárias propostas pela Comissão na sua Análise Anual do Crescimento;

2. Realça que a Europa deve dispor de cidadãos educados a fim de dinamizar o crescimento 
económico e relembra que é essencial tornar a educação de base acessível a todos;

3. Sublinha que uma população educada depende da qualidade da educação e ensino, e por
conseguinte também da qualidade dos professores e educadores a todos os níveis;

4. Salienta a importância de investimentos continuados e significativos na educação, 
formação e aprendizagem ao longo da vida dos professores, mantendo simultaneamente 
esforços coordenados a nível da UE para alcançar outros objectivos educativos comuns;

5. Insiste em que o papel da educação, desde os anos precoces do desenvolvimento até à 
educação primária e superior, bem como a formação profissional e a educação de adultos, 
deveriam ser mais bem explorados no interior do mercado único;

6. Sublinhando embora a necessidade de objectivos mais ambiciosos, nota o objectivo 
comum de reduzir o abandono escolar precoce para menos de 10% em 2020, e insta a 
Comissão a considerar as amplas diferenças entre Estados-Membros e, por conseguinte, a 
assegurar que quaisquer critérios para medir os resultados sejam comparáveis, e a ter em 
conta a perspectiva de longo prazo;

7. Encoraja as universidades a realizarem mais investigação de base, a qual constitui o 
fundamento de uma economia baseada no conhecimento e na inovação, em que o número 
de jovens com um diploma universitário deve aumentar para 40% em 2020.


