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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional 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. Salienta a importância da coesão socioeconómica e territorial da União Europeia para a 
consecução dos objetivos da Estratégia da UE para a Juventude, nomeadamente através da 
criação de mais oportunidades e de oportunidades equitativas para todos os jovens, da 
promoção da sua inclusão social e da solidariedade entre todos os jovens, bem como da 
redução do risco de pobreza e do aumento da taxa de emprego da população, no contexto 
das atuais medidas de redução da dívida, do aumento do desemprego dos jovens e de 
níveis divergentes de instrução e de formação;

2. Sublinha a importância da criação incondicional de empregos de qualidade para garantir 
que os jovens possam beneficiar plenamente dos direitos laborais através de acordos 
coletivos setoriais;

3. Considera que as intervenções precoces representam uma mudança, nomeadamente a 
passagem de uma abordagem centrada nos sintomas da privação multigeracional para uma 
caracterizada pela identificação e gestão dos riscos nas primeiras fases da vida;

4. Propõe que a via mais eficaz de progresso consiste em desenvolver um quadro em que 
sejam explicitamente interligados os resultados do progresso com a aplicação da 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (CDC), defendendo o ponto 
de vista de que a política que visa a juventude deve ser sólida e mensurável;

5. Observa que as cidades e as regiões constituem o melhor nível governamental para avaliar 
os mercados de emprego locais e para definir programas destinados aos jovens e sublinha 
a importância dos jovens nas respetivas comunidades;

6. Insta a Comissão e os Estados-Membros a mobilizarem todos os fundos disponíveis, em 
especial no âmbito dos fundos estruturais, para implementarem um programa sólido 
destinado a fomentar investimentos na criação de postos de trabalho com vista a combater 
o inaceitável elevado nível de desemprego dos jovens;

7. Propõe um financiamento adequado da Garantia à Juventude nomeadamente melhorando 
a utilização do Fundo Social Europeu.


