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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. Regista o impacto da Estratégia da UE para a Juventude no seu primeiro ciclo 
(2010-2012), que facultou um quadro flexível tendo em vista a participação transsectorial 
da Comissão, dos Estados-Membros e das partes interessadas relevantes;

2. Regista que os aspetos da Estratégia da UE para a Juventude relacionados com o emprego 
se tornaram cada vez mais prementes, face à atual crise e aos níveis de desemprego 
alarmantes entre os jovens; salienta que o próximo ciclo (2013-2015), que deverá centrar 
as suas prioridades no desemprego dos jovens, na educação e na formação, contribuirá 
para a consecução dos dois grandes objetivos da Estratégia para a Juventude, a saber, a 
criação de oportunidades iguais para os jovens no mercado de trabalho e a promoção da 
inclusão social;

3. Salienta que deve ser votada uma especial atenção aos grupos vulneráveis ao elevado risco 
de exclusão social, designadamente as pessoas que estão fora dos sistemas educativo, 
laboral ou formativo (NEET) e os jovens desfavorecidos; 

4. Salienta a necessidade de combater o abandono escolar prematuro, através do diálogo 
entre o sector da educação e os serviços de emprego públicos e privados, do reforço do elo 
entre a formação profissional inicial e o aperfeiçoamento profissional, bem como da 
introdução de sistemas de ensino duais;

5. Regozija-se com as propostas da Comissão relativas a um quadro de qualidade para os 
estágios e a uma Aliança para a Aprendizagem destinadas a promover estágios de elevada 
qualidade na UE;  exorta os Estados-Membros a implementarem com urgência o 
instrumento «Garantia para a Juventude», por forma a combater o desemprego entre os 
jovens, recorrendo, para tal, aos 6 mil milhões de euros disponíveis no âmbito da 
Iniciativa para o Emprego dos Jovens; solicita à Comissão que conceda um apoio concreto 
aos Estados-Membros que implementem a Garantia para a Juventude;

6. Salienta que o financiamento europeu pode constituir um complemento importante aos 
investimentos necessários financiados pelos orçamentos nacionais; exorta os 
Estados-Membros a tirarem partido do Fundo Social Europeu (FSE), no âmbito da 
implementação da Estratégia para a Juventude; salienta que os recursos destinados ao 
emprego dos jovens devem ser considerados um investimento;

7. Apela à participação de todas as partes interessadas relevantes, designadamente os 
parceiros sociais na implementação da Estratégia para a Juventude.


