
PA\901396PT.doc PE489.405v01-00
Tradução externa

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

2012/2045(INI)

8.5.2012

PROJETO DE PARECER
da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

dirigido à Comissão da Cultura e da Educação

sobre Educação, Formação e a «Europa 2020»
(2012/2045(INI))

Relator de parecer: Olle Ludvigsson



PE489.405v01-00 2/3 PA\901396PT.doc

PT

PA_NonLeg



PA\901396PT.doc 3/3 PE489.405v01-00

PT

SUGESTÕES

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

1. Salienta a importância de se investir na aprendizagem, de molde a corresponder aos 
objetivos da estratégia «Europa 2020» e de reforçar a competitividade europeia, e insta os 
Estados-Membros a melhorarem o acesso ao Programa Aprendizagem ao Longo da Vida 
(PALV) para todos, apesar dos processos de consolidação orçamental;

2. Recorda que são necessários níveis mais elevados de aptidões e conhecimentos para 
reduzir o desemprego, facilitar a mobilidade geográfica voluntária, promover a 
mobilidade profissional e fornecer à indústria Europeia, em especial às PME, uma força 
de trabalho devidamente instruída e qualificada;  

3. Salienta a necessidade de orientação educacional e vocacional para ajudar estudantes, 
estagiários e trabalhadores a identificarem o percurso educativo e formativo que melhor se 
adapta aos seus interesses e inclinações e reconhece que a antecipação das tendências do 
mercado de trabalho pode ser muito útil para todos os envolvidos, de modo a direcionarem 
melhor as suas ações e a fazerem escolhas esclarecidas;

4. Lamenta os reduzidos fundos atribuídos à educação e a falta de estágios de formação 
disponibilizados pelas empresas em consequência da crise;

5. Recorda que os empregadores têm uma responsabilidade crucial em tornar a PALV uma 
realidade para todos e incentiva-os a promoverem a formação contínua ao longo da 
carreira dos trabalhadores; 

6. Exorta os Estados-Membros a definirem objetivos ambiciosos e a aplicarem políticas 
inovadoras no combate ao abandono escolar precoce e apela à apresentação de percursos 
de aprendizagem diversificados e flexíveis que possam dar resposta às necessidades de 
diversos tipos de alunos, à introdução de sistemas duais que combinem o ensino com a 
formação profissional e a melhores oportunidades em termos de educação e formação 
profissional;

7. Insta a um diálogo intensificado sobre políticas e cooperação no domínio da educação e da 
formação entre a União e os seus parceiros internacionais, de modo a refletir a 
importância crescente da interdependência económica, social e política e a contribuir para 
a implementação da dimensão externa da «Europa 2020».


