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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 de desemprego jovem e – sobretudo - para as suas grandes assimetrias 
entre Estados-Membros, indo de menos de 15% a mais de 55%, bem como para o número 
de jovens que não possuem educação, formação nem emprego (14 milhões de jovens 
NEET entre os 15 e os 30 anos), que põem 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 a coesão económica, social e territorial das regiões da UE,  
prevista no Artigo 174.° TFUE;

2. Salienta que, sendo necessário dinamizar a atividade económica, como condição prévia 
para qualquer solução de criação de emprego sustentável e duradouro, se realça que as 
razões desta situação radicam em questões estruturais com origem em políticas educativas 
e de emprego que devem ser corrigidas, sendo necessária uma nova geração de estratégias 
pedagógicas mais apelativas e com melhor inserção regional, que fomentem a 
implementação de estratégias de transição para a vida ativa mais eficientes (com forte 
interligação entre a escola e o trabalho), e a elaboração de percursos profissionais mais 
seguros;

3. Entende que, prevendo-se que todos os anos 15% dos empregos sejam destruídos e outros 
tantos criados, é necessária uma visão global e antecipadora das mutações para uma 
política de emprego verdadeiramente eficaz; considera que são essenciais políticas de 
qualificação que promovam, efetivamente, a adequação, inicial e permanente, das
competências às necessidades das empresas e da economia em todas as regiões da UE;

4. Incentiva os Estados-Membros e os órgãos de poder regional e local a velar por uma 
maior eficácia das políticas educativas e de emprego, que devem assentar em três pontos 
fundamentais: uma abordagem prospetiva, de modo a que melhor se antecipem as 
evoluções do mercado de trabalho e se conectem com a educação e a formação; uma 
maior implicação de todos os atores envolvidos; e uma abordagem regional, que permite 
mecanismos de melhor perceção dos problemas e de decisão mais eficientes e torna mais 
percetíveis as necessidades de qualificação;

5. Apela para a ação conjugada dos Fundos Europeus, nomeadamente dos instrumentos de 
política de coesão, em particular o FSE e o FEDER, na resposta prioritária a este flagelo;

6. Regozija-se com o anúncio da Comissão de um pacote contra o desemprego jovem para 
junho, que, após a "Iniciativa para o Emprego Jovem da UE" e sobretudo da "Garantia 
para a Juventude", venha, no alinhamento com a Estratégia UE2020, apresentar soluções 
que fomentem a criação de empregos sustentáveis ("sustainable jobs"), reduzam a 
precariedade, reforcem os programas de mobilidade no seio da UE e promovam uma 
maior cooperação inter-regional, como parte de um roteiro sobre o futuro da união 
económica e monetária, mais coesa, económica, social e territorialmente.


