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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a promoção do acesso dos jovens ao mercado de trabalho e o reforço do estatuto 
de formando, estagiário e aprendiz
(2009/2221(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o documento de avaliação da Estratégia de Lisboa SEC(2010)0114,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão - Novas Competências para Novos 
Empregos - Antecipar e adequar as necessidades do mercado de trabalho e as 
competências (COM(2008)0868),

– Tendo em conta o Documento de trabalho dos serviços da Comissão - Anexo à
Comunicação da Comissão "Novas Competências para Novos Empregos"
(SEC(2008)3058),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão - Um compromisso comum a favor do 
emprego (COM(2009)0257),

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho sobre Novas Competências para Novos 
Empregos - Antecipar e adequar as necessidades do mercado de trabalho e as 
competências, adoptadas em Bruxelas em 9 de Março de 2009,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão - Promover a plena participação dos jovens 
na educação, no emprego e na sociedade (COM(2007)0498), acompanhada pelo 
Documento de trabalho dos serviços da Comissão sobre o Emprego dos Jovens na UE
(SEC(2007)1093),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão - Uma Estratégia da UE para a Juventude : 
Investir e Mobilizar - Um método aberto de coordenação renovado para abordar os 
desafios e as oportunidades que se colocam à juventude (COM(2009)0200),

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão - Promover a Mobilidade dos Jovens para 
fins de Aprendizagem (COM(2009)0329),

– Tendo em conta o relatório da Comissão sobre o Emprego na Europa em 2009, Novembro 
de 2009,

– Tendo em conta o relatório independente "Novas Competências para Novos Empregos: 
Acção imediata" elaborado pela Comissão, que apresenta conselhos e recomendações 
importantes para aprofundar o desenvolvimento da iniciativa no âmbito da futura 
estratégia de crescimento e emprego "UE 2020", Fevereiro de 2010,

– Tendo em conta o relatório independente "Pathways to Work: Current practices and future 
needs for the labour-market integration of young people, Young in Occupations and 
Unemployment: thinking of their better integration in the labour market" (Caminhos para 
o Emprego: Práticas actuais e necessidades futuras para a integração dos jovens no 
mercado de trabalho - Os Jovens e as Profissões e o Desemprego: reflexões para a sua 
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melhor integração no mercado de trabalho), encomendado pela Comissão no âmbito do 
Programa Juventude (Relatório Final sobre a Juventude, Setembro de 2008),

– Tendo em conta o estudo da Eurofound sobre Juventude e Trabalho, Março de 2007,

– Tendo em conta o estudo do Cedefop "Professionalising career guidance: Practitioner 
competences and qualification routes in Europe" (Profissionalizar a orientação 
profissional: Competências e vias de qualificação dos profissionais do sector na Europa),
Março de 2009,

– Tendo em conta o estudo do Cedefop "Skills for Europe’s future: anticipating 
occupational skill needs" (Competências para o futuro da Europa: Antecipar as 
necessidades de competências profissionais), Maio de 2009,

– Tendo em conta o quarto relatório do Cedefop relativo à investigação sobre ensino e 
formação profissional na Europa, intitulado "Modernising vocational education and 
training - Synthesis report" (Modernizar o ensino e a formação profissional: Relatório de 
síntese), Dezembro de 2009,

– Tendo em conta as Perspectivas da OCDE para o emprego 2008, sob o título "Off to a 
Good Start? Youth Labour Market Transitions in OECD Countries" (Começar Bem:
Transições dos Jovens no Mercado de Trabalho nos Países da OCDE), Novembro de 
2008,

– Tendo em conta o Pacto Europeu para a Juventude destinado a promover a participação de 
todos os jovens na educação, no emprego e na sociedade, Março de 2005,

– Tendo em conta a Petição n.º 1452/2008, apresentada por Anne-Charlotte Bailly 
(Alemanha), em nome da Génération Précaire, sobre estágios justos e acesso adequado 
dos jovens ao mercado de trabalho europeu,

– Tendo em conta o acórdão (Processo C-555/07) do Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias sobre o princípio da não discriminação em razão da idade, de Janeiro de 2010,

– Tendo em conta o artigo 156.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e o parecer 
da Comissão da Cultura e da Educação (A7-0000/2010),

A. Considerando que a crise económica provocou uma subida acentuada das taxas de 
desemprego nos Estados-Membros da UE; que os jovens foram desproporcionalmente 
afectados por esta tendência; que, em Dezembro de 2009, havia mais de 5,5 milhões de 
jovens com menos de 25 anos desempregados na UE, o equivalente a 21,4% da totalidade 
dos jovens,

B. Considerando que o desemprego e o subemprego dos jovens acarretam pesados custos 
sociais e económicos para a sociedade, resultando na perda de oportunidades de 
crescimento económico, numa erosão da base tributária que entrava o investimento em 
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infra-estruturas e serviços públicos, no aumento dos custos da assistência social, no 
subaproveitamento do investimento em educação e formação, e no risco de desemprego de 
longa duração e exclusão social,

C. Considerando que as previsões económicas e demográficas apontam para a criação de 80 
milhões de oportunidades de emprego na UE durante a próxima década, na sua maioria
exigindo uma força de trabalho altamente qualificada; considerando que, no conjunto da 
UE, a taxa de emprego das pessoas com elevados níveis de competências é de
aproximadamente 85%, a das pessoas com níveis médios de competências se situa nos 
70% e a das pessoas com baixos níveis de competências é igual a 50%,

D. Considerando que a transição da vida estudantil para a vida profissional e entre empregos 
constitui um desafio estrutural para os jovens em toda a UE; considerando que a 
aprendizagem tem um impacto altamente positivo no acesso dos jovens ao emprego,

E. Considerando que, em muitos casos, os jovens enfrentam a discriminação em razão da 
idade ao entrarem no mercado de trabalho; considerando que as mulheres jovens têm mais 
probabilidades de enfrentar o desemprego e a pobreza do que os homens jovens,

F. Considerando que o trabalho digno permite que os jovens passem de uma situação de 
dependência social para uma de auto-suficiência, ajuda-os a evitar a pobreza e 
permite-lhes contribuir activamente para a sociedade, nos domínios económico e social; 
considerando que as formas de legislação discriminatória de certos Estados-Membros, 
como o salário mínimo para os jovens no Reino Unido, o revenu minimum d'insertion
(rendimento mínimo de inserção) em França e a redução das regalias sociais em termos de 
emprego para os jovens na Dinamarca, impedem que os jovens iniciem uma vida adulta e
independente,

G. Considerando que os parâmetros de referência da Estratégia de Lisboa em matéria de 
juventude não foram atingidos,

1. Insta a Comissão e os Estados-Membros a adoptarem uma abordagem em matéria de
juventude e emprego assente nos direitos. O aspecto qualitativo do trabalho digno para os 
jovens não pode ser posto em causa, e as normas laborais fundamentais e outras 
relacionadas com a qualidade do trabalho, como o tempo de trabalho, o salário mínimo, a 
segurança social e a saúde e segurança no trabalho, têm de ser especialmente consideradas 
nos esforços que forem envidados;

Criação de emprego e inclusão no mercado de trabalho

2. Exorta o Conselho e a Comissão a delinearem uma estratégia de emprego para a UE que 
combine instrumentos financeiros e políticas de emprego, a fim de evitar o "crescimento 
sem emprego", e envolva a definição de parâmetros de referência ambiciosos em matéria 
de emprego dos jovens;

3. Convida os Estados-Membros a criarem incentivos eficientes para que os empregadores 
públicos e privados contratem jovens, invistam na criação de emprego para jovens e 
apoiem o empreendedorismo entre os jovens;
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4. Exorta os Estados-Membros a adoptarem, no domínio do mercado de trabalho, políticas 
inclusivas e direccionadas que assegurem aos jovens uma inclusão digna e uma profissão 
com sentido, por exemplo, mediante a criação de redes de inspiração, programas de 
formação, centros orientados para carreiras internacionais e centros de juventude para 
orientação individual;

5. Exorta a Comissão a alargar a capacidade financeira do Fundo Social Europeu, a afectar 
um mínimo de 10% desse fundo a projectos destinados aos jovens e a facilitar o acesso ao 
fundo; insta os Estados-Membros a focalizarem-se mais no domínio da juventude;

Educação e transição do ensino para a vida profissional

6. Exorta os Estados-Membros a intensificarem esforços no sentido da redução do abandono 
escolar precoce, tendo em vista a consecução do objectivo de Lisboa de chegar a 2012 
com uma taxa de abandono escolar precoce não superior a 10%; convida os Estados-
Membros a fazerem uso de um amplo leque de medidas de combate ao abandono escolar 
precoce, por exemplo, diminuindo o número de alunos por turma, introduzindo mentores 
em todas as escolas ou procedendo a um acompanhamento imediato dos jovens que 
abandonam precocemente a escola; sublinha o caso da Finlândia, que logrou reduzir o 
número de casos de abandono escolar precoce; convida a Comissão a coordenar um 
projecto sobre melhores práticas;

7. Apela à criação de mais e melhores estágios; convida a Comissão e o Conselho a 
instituírem uma Carta Europeia da Qualidade dos Estágios, de modo a garantir o seu valor 
educativo e evitar a exploração;

8. Reconhece que, em tempos de crise, os jovens procuram a educação e devem ser 
incentivados a fazê-lo; exorta todos os Estados-Membros a assegurarem a igualdade de 
acesso à educação para todos, garantindo um direito mínimo a 12 anos de educação 
gratuita e o apoio financeiro a jovens estudantes, e convida os Estados-Membros a 
investirem mais em educação e formação, mesmo enfrentando constrangimentos de 
natureza orçamental;

9. Exorta a Comissão a alargar os programas comunitários que apoiem a educação e a 
melhoria de competências, tais como o Programa Aprendizagem ao Longo da Vida, o 
Fundo Social Europeu, as Acções Marie Curie e a Iniciativa Europeia "Ensino das 
Ciências";

Adaptação às necessidades do indivíduo e do mercado de trabalho

10. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem políticas e estratégias 
baseadas nos ciclos de vida, nas quais a educação e o emprego estejam mais bem
integrados, a transição segura seja um elemento-chave e esteja inscrita a melhoria
permanente das competências da força de trabalho;

11. Insta a Comissão a rever a estratégia de flexigurança, a fim de colocar a segurança da 
transição no topo da agenda e, em simultâneo, criar condições de mobilidade e maior 
facilidade de acesso para os jovens; sublinha que a flexibilidade sem segurança social não 
é uma forma sustentável de combater os problemas que se deparam aos jovens no 
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mercado de trabalho;

12. Apela aos Estados-Membros para que incluam, sem excepções, as quatro componentes da 
flexigurança nos projectos nacionais de estratégias de emprego dos jovens, 
nomeadamente:

a. disposições contratuais flexíveis e fiáveis,

b. programas abrangentes de aprendizagem ao longo da vida que assegurem o 
desenvolvimento contínuo de competências,

c. políticas activas de emprego eficazes e centradas nas competências e na inclusão,

d. sistemas de segurança social que proporcionem aos jovens uma transição segura, e 
não que os obriguem a ser flexíveis;

13. Exorta os Estados-Membros e os parceiros sociais a garantirem um trabalho de qualidade, 
de modo a evitar que os jovens caiam na "armadilha da precariedade", e convida os 
parceiros sociais, em cooperação com a Comissão, a estabelecerem e aplicarem normas 
mínimas de protecção dos jovens que trabalhem em empregos precários ou de baixa 
qualidade;

Desvantagens e discriminação

14. Exorta a Comissão a proceder a uma análise da actual legislação nacional com impacto na 
juventude em cada Estado-Membro, a fim de verificar a sua compatibilidade com a 
Directiva "Igualdade no Emprego";

15. Exorta os Estados-Membros e a Comissão a oferecerem aos jovens pais melhores 
oportunidades de acolhimento e prestação de cuidados a crianças, facilitando assim a 
possibilidade de as jovens mães se integrarem no mercado de trabalho; 

16. Apela aos Estados-Membros para que introduzam medidas de acção positiva a favor dos 
jovens nos sectores do mercado de trabalho em que eles estejam sub-representados, de 
modo a superar as consequências da discriminação anterior em razão da idade e a formar 
uma força de trabalho verdadeiramente diversa; salienta a boa experiência em matéria de 
acção positiva no combate à discriminação;

17. Reconhece a importância de os jovens poderem ser financeiramente independentes e 
convida os Estados-Membros a garantirem que todos os jovens tenham, a título individual, 
direito a um nível mínimo de rendimento que lhes assegure a possibilidade de iniciarem 
uma vida adulta independente;

Estratégias e instrumentos de governação a nível da UE

18. Convida o Conselho e a Comissão a instituírem uma Garantia Europeia da Juventude que 
assegure a todos os jovens da UE o direito a receber uma oferta de emprego, um estágio, 
formação profissional suplementar ou combinação de trabalho e formação profissional 
após um período máximo de 6 meses de desemprego;
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19. Saúda os progressos obtidos com vista à definição da Estratégia UE 2020, mas lamenta a 
ausência de uma avaliação pública e transparente da Estratégia de Lisboa e, em especial, 
do Pacto Europeu para a Juventude, incluindo os parâmetros de referência no domínio da 
juventude, e lamenta que os parceiros sociais, as organizações da sociedade civil e as 
organizações de juventude não tenham sido suficientemente consultados durante o 
processo de formulação da Estratégia UE 2020;

20. Apela à adopção de novos parâmetros de referência vinculativos em matéria de juventude; 
convida a Comissão a realizar uma avaliação anual dos parâmetros de referência 
existentes e da Garantia Europeia da Juventude, a fim de apurar resultados e progressos;

21. Exorta o Conselho e a Comissão a adoptarem e trabalharem com novos e melhores 
instrumentos de governação no domínio do emprego dos jovens;

22. Propõe a constituição de um grupo de trabalho permanente da UE para a juventude, no 
qual participem organizações de juventude, os Estados-Membros, a Comissão, o 
Parlamento e os parceiros sociais, com o intuito de acompanhar a evolução do emprego 
dos jovens, permitir a adopção de políticas transversais, partilhar exemplos de boas 
práticas e lançar novas políticas;

23. Exorta os Estados-Membros a avaliarem os impactos das suas políticas na juventude, a 
incluírem os jovens em todos os processos e a criarem Conselhos de Juventude para 
acompanhar as políticas seguidas no domínio da juventude;

24. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Com a recessão económica a induzir uma subida substancial das taxas de desemprego na UE-
27, torna-se evidente que os jovens sofreram de forma desproporcional o embate do 
desemprego. Hoje, mais de 5,5 milhões de jovens com menos de 25 anos estão 
desempregados, número que equivale a 21,4%, ou seja, o dobro da taxa de desemprego total. 
Infelizmente, não se auguram melhores perspectivas para os jovens europeus, visto que as 
taxas de desemprego deverão subir ainda mais.

O desemprego dos jovens é um dos problemas mais prementes da Europa. Corremos o risco 
de perder uma geração para a exclusão social, pondo assim em causa o futuro económico e 
social da UE.

O desemprego dos jovens acarreta pesados custos sociais e económicos para as nossas 
sociedades, resultando na perda de oportunidades de crescimento económico, numa erosão da 
base tributária que entrava o investimento em infra-estruturas e serviços públicos, no aumento 
dos custos da assistência social e no subaproveitamento do investimento feito em educação e 
formação. A juventude da Europa é um manancial de recursos humanos não aproveitados. As 
previsões relativas à situação económica e social exigem acção.

Iniciar a vida activa no desemprego deixa marcas duradouras a nível pessoal. Estudos 
efectuados indicam claramente que as pessoas que conhecem o desemprego enquanto jovens 
continuam a sofrer os seus impactos nocivos ao longo da vida. O desemprego na juventude 
potencia o risco de desemprego de longa duração e tem um impacto negativo nos níveis de 
rendimento em fases posteriores da vida. Além disso, quando o desemprego aumenta, a 
pobreza, a doença, a criminalidade e as taxas de suicídio aumentam com ele. Não podemos 
resignar-nos a perder os jovens da Europa para a exclusão social.

Mas não foi apenas a crise económica que criou obstáculos ao acesso dos jovens ao mercado 
de trabalho e ao início pelos mesmos de uma vida adulta e independente. Desde a década de
1980 que os jovens sentem de forma especial esses obstáculos de acesso. Alguns factos 
ilustram a dimensão do problema: 

Os jovens trabalhadores não só estão mais vezes desempregados do que os trabalhadores 
adultos como ocupam também mais empregos precários, temporários e de baixa qualidade, 
com salários mais baixos e menos segurança social. Além disso, os jovens trabalhadores 
conhecem níveis mais baixos de saúde e segurança no trabalho, tendo no mínimo 50% mais 
probabilidades de sofrerem acidentes no local de trabalho do que os seus colegas mais 
experientes.

A boa notícia é que há muito a ganhar se conseguirmos incluir os jovens na força de trabalho 
e na sociedade. Promover mais e melhores empregos para os jovens tem vários impactos 
positivos: desencadeia efeitos multiplicadores nas nossas economias e sociedades, estimula 
tanto o investimento como a procura dos consumidores e assegura uma maior estabilidade e 
coesão dos laços sociais inter-geracionais. Por último, mas não menos importante: o trabalho 
digno e a inclusão permitem que os jovens passem de uma situação de dependência social 
para uma de auto-suficiência, ajudando-os a evitar a pobreza e permitindo-lhes contribuir 
activamente para a sociedade.
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Incumbe a todos os Estados-Membros tomar medidas e combater o desemprego dos jovens 
com a adopção de prioridades políticas e estratégias consentâneas com as especificidades 
nacionais. Mas, ao mesmo tempo, a UE precisa de se unir em torno de estratégias comuns. 
Enfrentar o desafio da juventude exige uma abordagem integrada e coerente que conjugue 
intervenções aos níveis macro e microeconómico, se centre na oferta e procura de trabalho e 
aborde as questões da quantidade e da qualidade do emprego. É, pois, necessário uma 
combinação coerente de políticas educativas, financeiras, laborais e sociais.

Com investimentos económicos e políticos em novos postos de trabalho, na educação e na 
formação, no reforço dos sistemas de segurança social, num mercado de trabalho mais 
dinâmico e no trabalho digno, podemos transformar o mercado de trabalho europeu e inverter 
as tendências actuais no sentido da construção de um futuro melhor para a juventude.

Coloquemos a juventude no topo da agenda política. Assumamos este desafio. 
Transformemos a Geração Perdida na Geração da Esperança.


