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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o combate ao desemprego juvenil: soluções possíveis
(2013/2045(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua resolução, de 6 de julho de 2010, sobre a promoção do acesso dos 
jovens ao mercado de trabalho e o reforço do estatuto de formando, estagiário e aprendiz1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Iniciativa Oportunidades para a 
Juventude» (COM(2011)0933) e a Resolução do Parlamento Europeu, de 24 de maio de 
2012, sobre a Iniciativa Oportunidades para a Juventude, bem como a sua pergunta com 
pedido de resposta oral à Comissão sobre a Iniciativa Oportunidades para a Juventude2

(O-000106/2012 – B7-0113/2012),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Ajudar à transição dos jovens 
para o emprego» (COM(2012)0727),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Juventude em Movimento» 
(COM(2010)0477),

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho sobre a promoção do emprego dos jovens 
para a concretização dos objetivos da estratégia Europa 2020, adotadas no Luxemburgo, 
em 17 de junho de 2011,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho sobre a Iniciativa para o Emprego dos Jovens, 
de 7 de fevereiro de 2013,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 5 de dezembro de 2012, intitulada «Um 
quadro de qualidade para os estágios – Segunda fase da consulta dos parceiros sociais a 
nível europeu ao abrigo do artigo 154.º do TFUE» (COM(2012)0728),

– Tendo em conta a proposta de recomendação do Conselho, de 5 de dezembro de 2012, 
relativa ao estabelecimento de uma Garantia para a Juventude (COM(2012)0729),

– Tendo em conta o relatório da Eurofound, de 13 de junho de 2012, intitulado «Youth 
Guarantee: Experiences from Finland and Sweden» (Garantia para a Juventude: 
experiências da Finlândia e da Suécia),

– Tendo em conta a sua resolução, de 16 de janeiro de 2013, sobre a garantia à juventude3,

– Tendo em conta o acordo político alcançado no Conselho, em 28 de fevereiro de 2013, 
sobre uma recomendação do Conselho relativa ao estabelecimento de uma garantia para a 
juventude,

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2010)0262.
2 O-000106/2012; B7-0113/2012.
3 Textos aprovados, P7_TA(2013)0016.
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– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «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 a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
ao Fundo Social Europeu e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1081/2006 do Conselho 
(COM(2011)0607),

– Tendo em conta a declaração dos membros do Conselho Europeu, de 30 de janeiro de 
2012, intitulada «Rumo a uma consolidação favorável ao crescimento e a um crescimento 
favorável ao emprego»,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e os 
pareceres da Comissão do Desenvolvimento Regional e da Comissão dos Direitos da 
Mulher e da Igualdade dos Géneros (A7-0000/2013),

A. Considerando que, em janeiro de 2013, 23 % dos jovens ativos estavam desempregados, 
com taxas que variavam entre 15 % ou menos na Áustria, na Dinamarca, na Alemanha e 
nos Países Baixos, e mais de 55 % na Grécia e em Espanha, o que revela diferenças 
geográficas significativas;

B. Considerando que, em 2011, 7,5 milhões de jovens com idades entre os 15 e os 24 anos e 
6,5 milhões com idades entre os 25 e os 29 anos não estavam a estudar, nem a trabalhar 
nem a seguir uma formação, entre os quais membros de grupos vulneráveis, tais como 
jovens com problemas de saúde ou com deficiência e mães solteiras, situação que tem 
consequências sociais graves, nomeadamente, perspetivas fracas ou inseguras de emprego 
ou até perturbações mentais e físicas; considerando que estes problemas irão 
provavelmente aumentar num futuro próximo;

C. Considerando que, em 2011, a estimativa de perda económica resultante do afastamento 
dos jovens do mercado de trabalho ascendia a 153 mil milhões de euros, o que 
corresponde a 1,2 % do PIB da UE1; considerando que esta perda representa um grave 
encargo social e económico;

D. Considerando que os jovens se encontram numa posição particularmente desfavorecida 
durante as crises económicas, mais ainda do que muitos outros grupos; considerando que, 
para muitos jovens, o desemprego atual irá, possivelmente, assumir a forma de 
desemprego a longo prazo, acarretando riscos de exclusão social; considerando que este 
cenário tem consequências alarmantes para os jovens, reduzindo a sua autoestima, 
impedindo que as suas ambições se concretizem e adiando a sua expectativa de uma vida 
adulta independente, incluindo a constituição de uma família, e, consequentemente, 
também para a sociedade, com um impacto negativo na situação social, económica e 
demográfica da Europa;

                                               
1 Eurofound (2012), «NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs 
and policy responses in Europe». Serviço de Publicações da União Europeia, Luxemburgo.
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E. Considerando que, no quadro da Estratégia de Lisboa 2000-2010, a UE se comprometeu a 
elevar os níveis de educação, a reduzir as taxas de abandono escolar para menos de 10 % 
até 2020 e a aumentar a taxa de conclusão de estudos de nível universitários para, pelo 
menos, 40 %;

F. Considerando que nas PME, que constituem um motor de crescimento económico, de 
criação de emprego e de consecução dos objetivos da estratégia Europa 2020, mais de 3,5 
milhões de postos de trabalho foram extintos em resultado da crise económica e que o 
encerramento dos locais de trabalho afeta todos os trabalhadores, incluindo os jovens;

G. Considerando que a crise económica, que teve início em 2008, afetou negativamente a 
oferta e a procura no mercado de trabalho, aumentando drasticamente a incerteza 
relativamente às perspetivas de emprego e tornando essencial para todas as pessoas 
desempregadas uma melhor informação sobre as perspetivas de emprego;

1. Salienta que as medidas políticas aplicadas pelos Estados-Membros devem ser 
diversificadas e eliminar todos os possíveis obstáculos no percurso dos jovens para um 
emprego sustentável, prestando uma atenção especial aos grupos vulneráveis, mais 
suscetíveis de serem afetados por uma série de desvantagens;

2. Salienta que o envolvimento de todas as partes interessadas, incluindo docentes e 
formadores, empregadores individuais, serviços de emprego públicos e privados, parceiros 
sociais, organizações do terceiro setor e autoridades de saúde e outras, é essencial para 
uma aplicação bem-sucedida de um conjunto de medidas de promoção integrada do 
emprego e da empregabilidade dos jovens; realça que as medidas devem ser flexíveis para 
satisfazer as necessidades do mercado de trabalho, em constante desenvolvimento;

3. Reconhece a situação particularmente difícil de certas regiões em que o nível de 
desemprego dos jovens é superior a 25 %; congratula-se com o facto de o apoio da UE ao 
emprego dos jovens obter um incentivo suplementar através da proposta de Iniciativa para 
o Emprego dos Jovens da UE, com um orçamento de 6 mil milhões de euros, ao longo do 
período de 2014-2020;

4. Acolhe com agrado a decisão do Conselho EPSCO, de 28 de fevereiro de 2013, de chegar 
a acordo relativamente a uma recomendação do Conselho relativa ao estabelecimento de 
uma garantia para a juventude; recomenda o alargamento da elegibilidade a licenciados 
com idade inferior a 30 anos; salienta que o sucesso desta medida dependerá em grande 
parte de outros fatores, por exemplo, as infraestruturas e a capacidade dos serviços de 
emprego públicos e dos serviços de emprego privados reforçados, a disponibilidade de 
vagas para estudantes, a prestação de formação e de programas de aprendizagem, bem 
como a transferibilidade e aplicação de experiências bem-sucedidas de outros 
Estados-Membros; sublinha que a garantia para a juventude deve ser integrada dentro do 
quadro mais amplo das políticas ativas do mercado de trabalho, garantindo, 
simultaneamente, padrões de elevada qualidade;

5. Insta os Estados-Membros a reforçarem o seu apoio a empresas, cooperativas e 
organizações do terceiro setor que desejem participar em regimes de garantia para a
juventude, em cooperação estreita com serviços de emprego públicos e privados, 
nomeadamente através de incentivos fiscais, subsídios para custos de emprego fixos e a 



PE508.047v01-00 6/10 PR\931503PT.doc

PT

possibilidade de aceder a financiamentos para formação no terreno, o que ajudará as 
empresas a oferecer postos de trabalho e formações de elevada qualidade e representará 
um investimento eficaz e específico no potencial dos jovens;

6. Exorta os Estados-Membros a elaborarem mais estratégias específicas de aproximação às 
pessoas que não estudam, não trabalham nem seguem uma formação, combinando formas 
eficazes de intervenção destinadas a combater o abandono escolar precoce e a reintegrar 
os jovens que abandonam o ensino precocemente com estratégias que proporcionem uma 
transição fluida do ensino para o trabalho, assim como um aumento da empregabilidade 
dos jovens, juntamente com a eliminação dos obstáculos práticos e logísticos com que se 
confrontam os jovens com necessidades mais complexas;

7. Manifesta o seu apoio ao estabelecimento do programa Erasmus para Todos e à criação de 
um capítulo separado para os jovens, assim como uma dotação orçamental separada, 
juntamente com o aumento do apoio aos que trabalham no setor da juventude, embora não 
de forma institucionalizada; considera que a aquisição de competências suplementares e 
mais diversificadas, nomeadamente uma experiência académica no estrangeiro, 
promoverá a participação dos jovens na sociedade e melhorará as suas perspetivas em 
relação ao mercado de trabalho;

8. Insta os Estados-Membros a apoiarem o autoemprego entre os jovens, criando 
procedimentos simplificados e condições preferenciais para que os jovens iniciem os seus 
próprios negócios, por exemplo, mediante a diminuição da burocracia e a introdução de 
políticas fiscais favoráveis;

9. Acolhe com agrado, no contexto da promoção do autoemprego entre os jovens, o sucessor 
proposto para o instrumento de microfinanciamento «Progress» incluído no Programa 
para a Mudança e a Inovação Social para o período 2014-2020, no sentido de uma melhor 
adequação à procura, também entre os jovens;

10. Apela à adoção de uma abordagem política de conjunto ambiciosa, que contemple de uma 
forma integrada as iniciativas de ensino, formação, emprego e autoemprego para todos os 
jovens e a todos os níveis;

11. Exorta os Estados-Membros a enquadraram os estágios mediante padrões de elevada 
qualidade, apoiando-se na ajuda financeira e num controlo obrigatório, bem como numa 
norma de qualidade comum para os estágios; salienta que esses programas devem ser 
ativamente promovidos e difundidos junto dos empresários;

12. Salienta que a Aliança para a Aprendizagem deve igualmente apoiar campanhas europeias 
e nacionais que visem a alterar a perceção do ensino profissional, devendo, além disso, 
organizar um fórum regular de discussões sobre o controlo da estratégia europeia para a 
aprendizagem com todas as partes interessadas europeias e nacionais; salienta que também 
devem ser dados incentivos para facilitar o financiamento de atividades de formação 
transfronteiras que permitam que a associação das empresas e das organizações de 
parceiros sociais à criação de modelos de educação duais;

13. Incentiva os Estados-Membros a promoverem a mobilidade dos jovens trabalhadores 
através de um maior progresso no sentido do reconhecimento mútuo das qualificações e 
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competências e de uma maior coordenação dos sistemas de segurança social nacionais, 
principalmente no que se refere aos sistemas de pensões, bem como a manutenção de um 
investimento substancial na aprendizagem de línguas;

14. Frisa a necessidade de remodelar a rede EURES com o objetivo de fazer corresponder 
proativamente os candidatos a empregos e à mudança de emprego às vagas existentes e, 
sempre que necessário, de reformar os serviços de emprego públicos no sentido de 
melhorar a adequação das suas atividades e abordagens aos jovens; salienta que a 
divulgação da rede EURES é necessária para aumentar a sua visibilidade e disponibilidade 
enquanto sistema de orientação profissional que ajuda os estudantes a tornarem-se mais 
conscientes das suas aspirações e capacidades, bem como das oportunidades de emprego 
existentes;

15. Insta os Estados-Membros a reconhecerem devidamente e a validarem a educação não 
formal e as competências adquiridas, como forma de valorizar as competências exigidas 
no mercado de trabalho;

16. Salienta que o problema do «desperdício de cérebros» tem de ser corrigido, uma vez que o 
atual contexto em que jovens altamente qualificados e competentes desempenham funções 
muito inferiores às suas capacidades resulta num desaproveitamento das suas 
competências e qualificações reais, afetando-os negativamente de um ponto de vista social 
e psicológico;

17. Insta os Estados-Membros a prestarem, desde o ensino secundário, aconselhamento e 
orientação profissional personalizados com o objetivo de permitir aos jovens fazerem
escolhas fundamentadas relativamente ao seu percurso no ensino superior, introduzindo 
simultaneamente mecanismos de acompanhamento das oportunidades oferecidas e de 
avaliação da taxa de êxito da transição posterior desses jovens para o mundo do trabalho;

18. Salienta que todos os recursos financeiros investidos no combate ativo ao desemprego dos 
jovens devem ser aplicados de forma eficaz; insta os Estados-Membros a introduzirem um 
sistema de acompanhamento e avaliação das medidas de emprego executadas, bem como 
um sistema de verificação da eficácia dessas mesmas medidas, com vista a trabalhar cada 
vez mais no sentido de políticas baseadas em dados concretos e passíveis serem 
partilhadas a nível da UE;

19. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A atual situação dos jovens no mercado de trabalho é muito difícil. O desemprego da 
população total em idade ativa ronda os 11 %; no caso dos jovens, esta taxa corresponde ao 
dobro, ascendendo a 23 %. Na União Europeia, mais de 5,5 milhões de pessoas com idade 
inferior a 25 anos de idade encontram atualmente desempregadas. Existem grandes diferenças 
entre Estados-Membros: por um lado, na Alemanha e na Áustria, a taxa de desemprego dos 
jovens não ultrapassa 9 %; por outro lado, na Grécia e em Espanha, que se encontram em 
plena crise, essa taxa já ultrapassou 55 %. Devido à crise económica que afetou e continua a 
afetar, em maior ou menor medida, vários Estados-Membros da União, além de não se 
criarem novos postos de trabalho, os empregadores, numa tentativa de poupar recursos, estão 
a reduzir o emprego existente. Os despedimentos afetam sobretudo as pessoas com contratos 
temporários ou sem contrato, ou seja, precisamente os jovens que entram ou entraram 
recentemente no mercado de trabalho. Segundo dados estatísticos referentes à Europa de uma 
forma global, os jovens representam 40 % dos empregados com contratos temporários, mas 
constituem apenas 13 % dos desempregados. Importa igualmente ter em conta os problemas
da falta de experiência e da não adequação das qualificações às necessidades do mercado de 
trabalho. Globalmente, este cenário propicia uma perspetiva pouco otimista para um jovem 
que inicia a sua vida adulta. A falta de emprego e de perspetivas de alteração a curto prazo 
dos prognósticos desfavoráveis para os jovens reflete-se na situação demográfica da Europa, 
que se agrava cada vez mais. Tendo em conta um futuro profissional tão incerto, os jovens 
adiam para um futuro indeterminado a decisão de constituir família e ter filhos.

As atividades que visam o combate ao desemprego dos jovens devem, pois, ser harmonizadas 
com as medidas destinadas a estimular a recuperação global da economia e com a reforma das 
políticas de emprego. São necessárias iniciativas de apoio ao empreendedorismo e de 
manutenção do maior número possível de postos de trabalho existentes. É igualmente 
oportuno tomar medidas que incentivem as empresas a criarem novos postos de trabalho. 
Uma verdadeira melhoria da situação dos jovens depende, em grande parte, do apoio por parte 
do Estado, de uma cooperação melhorada entre serviços de emprego, serviços de orientação 
profissional, instituições de formação e serviços de apoio aos jovens, incluindo igualmente 
uma participação ativa dos parceiros sociais e dos representantes de jovens ou de 
organizações juvenis.

A adoção da Garantia para a Juventude pelo Conselho EPSCO constitui um impulso político 
importante. O objetivo desta iniciativa consiste em fornecer emprego, formação contínua, 
aprendizagem ou formação para jovens até 25 anos de idade. Atendendo aos dados objetivos 
relativos à estrutura de desemprego dos jovens, afigura-se necessário alargar o leque de 
beneficiários deste apoio para licenciados até 30 anos de idade. Os fundos para este fim
provenientes de uma rubrica orçamental separada e do Fundo Social Europeu constituem um 
verdadeiro apoio aos Estados-Membros nestes difíceis tempos de crise. É necessário prestar 
particular atenção a determinados elementos importantes, que são necessários para garantir o 
sucesso desta iniciativa, tais como: uma estrutura operacional adequada, a eficiência dos 
serviços de emprego públicos e privados e a prestação de ações de formação e aprendizagem 
de alta qualidade.
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Todas estas iniciativas devem ser acompanhadas por um maior apoio às empresas e 
organizações do terceiro setor que queiram participar no programa Garantia para a Juventude 
em estreita colaboração com serviços de emprego públicos, mediante deduções fiscais, 
subvenções para custos fixos de emprego e possibilidades de acesso aos meios financeiros 
destinados a apoiar as empresas que proporcionem uma formação de qualidade. É importante 
que os Estados-Membros não se cinjam às soluções indicadas nas propostas da Comissão, 
mas apliquem igualmente instrumentos com eficácia comprovada em outros 
Estados-Membros e permitam uma adaptação mais ampla ao caráter específico de cada 
mercado de trabalho.

Os debates sobre a situação dos jovens não podem ignorar aqueles que não se encontram a 
estudar, trabalhar, ou a seguir uma formação (NEET, do inglês «Not in Education, 
Employment or Training»). A percentagem desses jovens na Europa cresceu nos últimos 
anos, ultrapassando já os 15 %. Há que prestar mais atenção a este fenómeno, sobretudo tendo 
em conta que as pessoas que abandonam a escola sem obter qualificações básicas estão 
condenadas à exclusão social. Os Estados-Membros devem desenvolver uma abordagem mais 
específica dos NEET, adotando uma postura que integre uma intervenção eficaz contra o 
abandono precoce da escola com a reintegração das pessoas nesta situação. Os 
Estados-Membros devem igualmente tomar medidas que facilitem a transição do ensino para 
o mercado de trabalho, aumentem a empregabilidade dos jovens e eliminem os obstáculos 
práticos e logísticos enfrentados pelos jovens com necessidades mais complexas.

É indiscutível que, para além da falta de experiência profissional, a falta de qualificações 
adequadas constitui um dos motivos mais importantes para o considerável desemprego 
juvenil. Neste sentido, é necessário modernizar a educação, fazendo da política de educação o 
principal instrumento para o investimento no futuro dos jovens e a melhoria da sua situação 
no mercado de trabalho mediante a adequação dos programas de estudo às necessidades atuais 
e futuras do mercado de trabalho. Um sistema de orientação profissional individual mais 
eficaz ajudará a alcançar este objetivo. Esse sistema deve estar disponível desde o ensino 
secundário, devendo estar ligado a um sistema de observação de futuras ofertas de trabalho e 
basear-se na empregabilidade posterior, o que permitirá que as escolhas das futuras opções 
educativas sejam mais conscientes e fundamentadas.

Um dos elementos importantes da política de inserção dos jovens no mercado de trabalho 
consiste na promoção do trabalho por conta própria. É necessário manter e apoiar todas as 
ações que visem o desenvolvimento do empreendedorismo, das iniciativas próprias e dos 
talentos individuais. Os jovens devem saber como iniciar a sua própria atividade e onde 
procurar ajuda por parte da administração. Devem ser incentivados através de um novo 
sistema de procedimentos simplificados e de condições preferenciais, tais como isenções ou 
reduções fiscais. É, pois, essencial dar continuidade à ideia de apoio ao trabalho por conta 
própria e de facilitação da obtenção de meios financeiros para iniciar a atividade no âmbito do 
Programa da União Europeia para a Mudança e a Inovação Social (2014-2020).

A mobilidade laboral constitui igualmente um instrumento de combate ao desemprego 
juvenil. Na União Europeia, foram registadas mais de um milhão de ofertas de emprego. No 
entanto, esses postos de trabalho continuam por preencher devido à falta de candidatos 
interessados na zona onde se encontram disponíveis. A opção de viver fora do país de origem 
não é do agrado de todos. Os dados indicam que apenas 2 % dos cidadãos da União vivem 
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num Estado-Membro diferente do seu país de origem. Visto que os jovens demonstram uma 
maior tendência e capacidade para a mobilidade em busca de emprego, é necessário 
facilitar-lhes esta possibilidade. A fim de apoiar a mobilidade, é essencial garantir progressos 
no contexto do reconhecimento mútuo de qualificações e competências, coordenar os regimes 
nacionais de segurança social, nomeadamente de pensões, e investir consideravelmente no 
ensino de línguas estrangeiras. Importa igualmente continuar a remodelar a rede EURES, que 
permite aos jovens o acesso a informação e permite uma procura ativa de emprego. É 
essencial continuar a aprofundar esta rede, a fim de aumentar a sua visibilidade e 
disponibilidade, bem como tornar mais eficaz o sistema de orientação profissional.

Além disso, importa sublinhar a criação de um capítulo separado para os jovens, com uma 
dotação orçamental distinta, no âmbito do programa «Erasmus para Todos», bem como o 
apoio aos grupos de jovens que visam fomentar atividades juvenis mas não de forma 
institucionalizada. A aquisição de várias competências, também de maneira informal, 
promoverá a participação de jovens na sociedade e melhorará a competitividade dos mesmos 
no mercado de trabalho.

É particularmente importante fornecer aos jovens estágios de elevada qualidade, proporcionar 
um apoio financeiro adequado às entidades responsáveis pela organização desses estágios e 
introduzir um controlo obrigatório do sistema que permita a manutenção do nível adequado e 
a eficácia dos mesmos. É necessário continuar a promover ativamente os estágios entre os 
empregadores, que devem considerar este sistema como uma oportunidade de preparação das 
pessoas para um posto de trabalho específico e, por conseguinte, como uma oportunidade de 
contratar e manter um empregado com formação e qualificações adequadas. É igualmente 
necessário apoiar a evolução do ensino profissional, organizar e apoiar campanhas europeias e 
nacionais que promovam o ensino profissional e acompanhar a estratégia europeia para a 
aprendizagem. 

É igualmente importante que os Estados-Membros reconheçam e aprovem a educação não 
formal, ou seja, as competências adquiridas fora do sistema educativo oficial. Estas 
competências podem ter um contributo positivo para o desenvolvimento dos jovens, aumentar 
a sua cidadania ativa, reforçar a sua inserção social e melhorar a sua situação no mercado de 
trabalho.

É igualmente necessário chamar a atenção para o problema do «desperdício de cérebros», que 
consiste em obrigar jovens qualificados e competentes a desempenharem funções muito 
inferiores às suas capacidades, o que os afeta não só do ponto de vista social, mas também 
psicológico.

Em suma, todas as iniciativas dos Estados-Membros devem ser analisadas do ponto de vista 
da eficácia, os mecanismos introduzidos devem ser acompanhados durante a sua aplicação e 
deve ser exigida uma responsabilização pelos fundos utilizados. A difícil situação dos jovens 
exige uma intervenção decidida e o investimento de recursos financeiros adequados. No 
entanto, face à atual situação económica da Europa, pautada pelas políticas de consolidação 
financeira, estes recursos devem ser corretamente aplicados e melhorar a situação de forma 
notória.


