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SUGESTÕES

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

1. Alerta para o nível inaceitável de desemprego juvenil e, sobretudo, para as suas grandes 
assimetrias entre as diferentes regiões e Estados-Membros da União Europeia, indo de 
menos de 10 % a mais de 60 %, bem como para o número de jovens que não se encontram 
a estudar, a trabalhar ou a seguir uma formação (14 milhões de jovens NEET entre os 15 e 
os 30 anos), a que se soma outro grande número de jovens que, apesar de terem emprego, 
trabalham em condições precárias; considera que esta conjuntura coloca em risco o 
próprio projeto europeu, ameaçando o desenvolvimento económico e a viabilidade de uma 
Europa unida na qualidade de vida e nas condições de trabalho e o seu potencial de 
crescimento económico, bem como a coesão económica, social e territorial das regiões da 
UE, definida no artigo 174.º do TFUE; considera ainda que esta conjuntura requer 
medidas eficazes a nível europeu, nacional, regional e local, nomeadamente no que diz 
respeito às cidades e zonas rurais, tendo particularmente em conta as dificuldades e os 
desafios com que a União Europeia se confronta atualmente e o fato de que, mais do que 
nunca, necessitar de uma juventude forte e inovadora;

2. Considera que, devido às suas características socioeconómicas, os jovens constituem, na 
União, um dos grupos mais vulneráveis no que se refere ao emprego, sobretudo no atual 
contexto de crise económica e financeira, dada a sua importância numérica no mercado de 
trabalho e o facto de enfrentarem os problemas de trabalho mais graves; considera que a 
política de coesão europeia, ao reforçar e complementar os esforços dos Estados-Membros 
para dinamizar a atividade económica e fomentar o emprego nos territórios nacionais, 
constitui um dos instrumentos mais importantes da União para ajudar a superar a situação 
atual, na medida em que orienta e define a aplicação das reformas estruturais necessárias e 
concentra os investimentos em ações prioritárias, a fim de maximizar o impacto dos 
investimentos na situação socioeconómica de uma região ou de um Estado-Membro, 
estimulando a economia e contribuindo para a criação de emprego entre os jovens; nesta 
ótica, insta os Estados-Membros a utilizarem plenamente os financiamentos da UE 
disponíveis (FEDER, FSE, Fundo de Coesão, FEADER e FEAMP), para que os cidadãos 
possam desempenhar um papel ativo na economia e na sociedade em seu benefício e, 
nomeadamente, para apoiar os jovens empresários através de um projeto de incubação de 
empresas à escala europeia que lhes permita lançarem a sua empresa num ambiente 
protegido; recomenda, além disso, que sejam criadas condições adequadas para capitais de 
risco, e salienta que devem ser tidas em conta as especificidades regionais, uma vez que 
podem determinar o sucesso ou não das iniciativas dos jovens, em toda a UE, em 
particular nas regiões menos favorecidas e ultraperiféricas, onde o investimento é 
necessário para assegurar a coesão económica, social e territorial;

3. Salienta que, para além da crise económica que afeta a Europa, há questões estruturais, 
entre outras, que decorrem das políticas educativas e de emprego, que devem ser 
melhoradas; considera que são necessárias estratégias pedagógicas mais apelativas e com 
melhor inserção regional, bem como a criação de redes de plataformas que permitam o 
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intercâmbio de experiências e de boas práticas entre regiões e Estados-Membros, que 
tenham em conta a heterogeneidade das situações e sejam adaptáveis às necessidades e 
características específicas das regiões, definam áreas prioritárias para o desenvolvimento 
de cada uma das regiões e fomentem a implementação de estratégias de transição para a 
vida ativa mais eficazes (com uma forte interligação entre a escola e o trabalho, 
nomeadamente através de sistemas de ensino duais ou estágios em todas as disciplinas 
durante o período de estudo) e a criação de percursos profissionais mais seguros; salienta 
o impacto alarmante da crise económica na situação em que os jovens se encontram; insta 
os Estados-Membros a evitarem a imposição de cortes significativos em domínios de 
particular importância, como a educação, a investigação e a inovação, tendo em conta que 
esses cortes, aliados a outros efeitos negativos da crise económica e financeira, constituem 
um sério entrave à luta contra o desemprego dos jovens e impedem futuras estratégias de 
investimento centradas nos jovens;

4. Entende que, uma vez que o mercado do trabalho se caracteriza pela eliminação e criação 
de empregos em diferentes setores da economia e que todos os anos 15 % dos empregos 
são eliminados e outros tantos criados, é oportuno dispor de uma visão global para 
antecipar as mudanças no quadro de uma política de emprego verdadeiramente eficaz; 
considera que é essencial conceber políticas de formação que promovam efetivamente os 
esforços relativos à formação ao longo da vida, facilitando a reconversão profissional de 
alta qualidade e a adequação, inicial e permanente, das competências às necessidades das 
empresas e da economia em todas as regiões; sublinha, neste contexto, a importância de 
colmatar o fosso entre a educação e o mercado de trabalho e salienta o desajustamento 
entre as competências conferidas pela educação e os empregos atuais, bem como a 
importância da aplicação de medidas para proteger e apoiar os desempregados durante a 
procura de novas oportunidades; considera que as medidas tomadas devem estar 
estreitamente interligadas a fim de ajudar a impulsionar e promover a produtividade e o 
investimento privado e público em setores com elevado potencial de crescimento, bem 
como de evitar uma maior escassez de mão de obra em profissões que já são deficitárias;

5. Incentiva os Estados-Membros e os órgãos de poder regional e local a reforçarem a 
eficácia das políticas educativas e de emprego, que devem assentar em três aspetos 
fundamentais:

– uma abordagem prospetiva que permita uma melhor antecipação das evoluções do 
mercado de trabalho e a sua conexão com a educação e a formação;

– uma maior participação de todos os atores públicos e privados pertinentes, como 
docentes, progenitores, estudantes, empresas, escolas e organizações de jovens, 
incluindo as ONG;

– uma abordagem regional que forneça mecanismos que permitam uma melhor 
identificação dos problemas, garantir uma tomada de decisões mais eficaz e 
proporcionar uma visão clara das necessidades de formação em estreita colaboração 
com os interessados;

considera que as necessidades locais e as especificidades territoriais devem ser tidas em 
conta na identificação dos postos de trabalho, em particular nos setores inovadores, como 
a economia verde e as empresas sociais, no âmbito de estratégias integradas de 
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desenvolvimento territorial;

6. Apela para a ação conjugada dos fundos europeus, nomeadamente dos instrumentos de 
política de coesão, em particular o FSE e o FEDER, para estimular o investimento 
destinado ao crescimento e à criação de emprego e dar uma resposta prioritária a esta 
preocupante situação; salienta que as PME são o motor da Europa, a pedra angular do 
emprego e a principal via para sair da crise; para tal, considera que é necessário fornecer-
lhes um melhor acesso ao financiamento e ao ambiente empresarial em que operam; 
incentiva o Banco Europeu de Investimento a investir na criação de empregos para jovens, 
contando com os benefícios derivados, desde que conceda empréstimos principalmente às 
PME; solicita que se preste uma atenção especial às regiões mais afetadas pelo 
desemprego dos jovens e salienta que os fundos estruturais e de investimento europeus 
podem ajudar as empresas, especialmente as PME, a contratar jovens e reduzir o 
desemprego juvenil, e solicita também que se tomem as medidas necessárias para o 
mercado de trabalho, a educação e a formação a fim de apoiar a transição dos 
trabalhadores para os mercados de trabalho locais à medida que adquirirem novas 
qualificações e empregos (incluindo empregos verdes, empregos tornados necessários na 
sequência da evolução demográfica, das novas tecnologias e da diversificação do emprego 
nas zonas rurais); solicita aos Estados-Membros e às autoridades regionais e locais que 
elaborem estratégias de desenvolvimento territorial integradas, que compreendam 
componentes de formação e emprego, começando com medidas destinadas a evitar o 
abandono escolar e a criar possibilidades de emprego para os jovens;

7. Regozija-se com as medidas adotadas pela Comissão para combater o desemprego dos 
jovens, que, juntamente com a Iniciativa para o Emprego dos Jovens da UE e, sobretudo, a 
Garantia para a Juventude e em consonância com a estratégia Europa 2020, visam 
apresentar soluções para fomentar a criação de empregos dignos, sustentáveis e de 
qualidade e oportunidades equitativas para os jovens, promovendo a inclusão social, 
reduzindo a precariedade laboral e o risco de pobreza, dando aos jovens um sentido de 
dignidade e uma vida independente e lutando contra a fuga de cérebros; considera que 
estas medidas devem também incentivar e reforçar os programas de mobilidade existentes 
e melhorar o reconhecimento das qualificações e competências na UE, promover uma 
maior cooperação transfronteiriça e inter-regional, reduzindo os obstáculos 
administrativos e os entraves colocados aos programas de aprendizagem, estágios de 
formação e estágios profissionais, a fim de melhor combater os desajustamentos 
geográficos entre a oferta e a procura de emprego, no quadro de um roteiro para o futuro 
da união económica e monetária mais coesa dos pontos de vista económico, social e 
territorial; Insta os Estados-Membros e as autoridades regionais e locais a aplicarem sem 
demora as medidas elaboradas no quadro do mecanismo de Garantia para a Juventude e a 
promoverem o intercâmbio dos modelos bem-sucedidos que tenham dado origem a 
tendências positivas em termos de redução no desemprego juvenil, em particular no grupo 
NEET; observa, contudo, que o financiamento destinado a combater o desemprego dos 
jovens é inadequado e salienta que o montante de 6 mil milhões de euros proposto para a 
Iniciativa para o Emprego dos Jovens da UE 2014-2020 não é suficiente para ter um 
impacto significativo na situação dos jovens.
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