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SUGESTÕES

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

1. Salienta que todas as iniciativas devem ter como objectivo a formação de jovens para a 
Europa do futuro, o que implica facultar-lhes uma formação a nível escolar, profissional e 
superior que se oriente pelas exigências tecnológicas de uma sociedade moderna e 
sustentável;

2. Constata a necessidade de, por um lado, eliminar o desemprego dos jovens – cujas 
causas, segundo a OIT, não são o nível dos rendimentos e dos custos não salariais, nem 
os direitos de participação ou as normas de protecção social – e, por outro, de assegurar 
que todos os contratos de trabalho prevejam, desde o primeiro dia, direitos sociais 
ilimitados, e rejeita a proposta de afastamento deste principio;

3. Reitera a importância de objectivos concretos e verificáveis na aplicação das orientações 
integradas da Estratégia Europa 2020 para a redução do desemprego dos jovens; 
considera que a Comissão deve supervisionar os grupos de destinatários e indicadores 
propostos pela iniciativa e que os progressos durante a execução devem ser medidos por 
indicadores claros;

4. Considera que deve ser promovida a mobilidade voluntária de todos os jovens no âmbito 
dos percursos escolares e profissionais e para efeitos de emprego, independentemente da 
sua situação financeira, salvaguardando que cada um possa determinar individualmente o 
grau da mobilidade;

5. Sublinha que a transição da escola e da formação profissional e superior para o exercício 
de uma actividade remunerada tem de ser imediata e preparada de forma mais eficiente e 
congratula-se com a iniciativa "Garantia Europeia da Juventude"; considera que os 
parceiros sociais e as organizações juvenis devem ser incluídos na elaboração de uma 
estratégia sustentável para a redução do desemprego dos jovens, devendo as qualificações 
adquiridas ser formalmente reconhecidas;

6. Defende que o meio familiar e social dos jovens, bem como o papel da escola, devem ser 
reforçados no sentido de uma orientação e de um enquadramento profissionais mais 
eficazes;

7. Advoga que se ponha fim à atitude de escolha profissional em função do género, que 
sejam tomadas medidas para fornecer aos interessados um quadro amplo de 
oportunidades de saída profissional e que sobretudo as raparigas sejam, desde cedo, 
estimuladas e incentivadas para o exercício de profissões de carácter técnico-matemático;

8. Destaca como pré-requisitos fundamentais para a eliminação do desemprego dos jovens 
uma política de mercado de trabalho activa, que inclua programas de trabalho para jovens 
com apoio público, bem como a criação de postos de trabalho sustentáveis e de 
qualidade, e insta a que os fundos existentes, como por exemplo o FSE, sejam utilizados 
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mais especificamente para esse efeito; 

9. Sublinha a necessidade de capacitar para o mercado de trabalho, através de 
acompanhamento individual, os jovens com condições de partida inferiores e aponta 
como instrumento eficaz para a integração de jovens particularmente desfavorecidos os 
lugares de formação publicamente subvencionados; 

10. Salienta que os estágios, embora figurem um meio apropriado em qualquer etapa do 
processo de escolha profissional e de procura de emprego, não podem substituir os postos 
de trabalho regulares e devem assegurar um vencimento suficiente e protecção social; 
destaca ainda que deve ser introduzido um quadro europeu de qualidade para os estágios;

11. Sublinha que o acesso dos jovens à formação profissional contínua deve ser preservado 
mesmo após a entrada na actividade profissional e que a aprendizagem ao longo da vida 
deve ser, desde então, incentivada. 


