
 

AM\1107396PT.docx  PE589.714v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

19.10.2016 A8-0250/1 

Alteração  1 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0250/2016 

Andrea Bocskor 

Avaliação da Estratégia da União Europeia para a Juventude 2013-2015 

2015/2351(INI) 

Proposta de resolução alternativa (artigo 170.º, n.º 4, do Regimento) à proposta de 

resolução não legislativa A8-0250/2016 

Proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre a avaliação da Estratégia da União 

Europeia para a Juventude 2013-2015 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta os artigos 6.º, 165.º e 166.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia; 

– Tendo em conta a recomendação do Conselho, de 22 de abril de 2013, relativa ao 

estabelecimento de uma Garantia para a Juventude1, 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 7 e 8 de fevereiro de 2013, sobre a 

criação da Iniciativa para o Emprego dos Jovens2, 

– Tendo em conta a resolução do Conselho, de 27 de novembro de 2009, sobre um quadro 

renovado para a cooperação europeia no domínio da juventude (2010-2018)3, 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 12 de maio de 2009, sobre um quadro 

estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação 

(«EF 2020»)4, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 12 de abril de 2016, sobre o programa Erasmus + e 

outros instrumentos para fomentar a mobilidade no ensino e formação profissionais – 

uma abordagem de aprendizagem ao longo da vida5, 

– Tendo em conta o relatório conjunto de 2015 do Conselho e da Comissão sobre a 

execução do quadro renovado para a cooperação europeia no domínio da juventude 

(2010-2018), adotado pelo Conselho em 23 de novembro de 2015, 

                                                 
1 JO C 120, de 26.4.2013, p.1. 
2 EUCO 37/13. 
3 JO C 311, de 19.12.2009, p. 1. 
4 JO C 119, de 28.5.2009, p. 2. 
5 Textos aprovados na referida data, P8_TA(2016)0107. 
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– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 15 de setembro de 2015, intitulada 

«Projeto Conjunto de 2015 do Conselho e da Comissão sobre a aplicação do quadro 

renovado para a cooperação europeia no domínio da juventude (2010-2018)» 

(COM(2015)0429) e os documentos de trabalho da Comissão que a acompanham, o 

primeiro dos quais sobre os resultados do método aberto de coordenação no domínio da 

juventude, com especial destaque para o segundo ciclo (2013-2015) SWD(2015)0168) e 

o segundo sobre a situação dos jovens na União Europeia (SWD(2015)0169), 

– Tendo em conta a recomendação do Conselho, de 20 de dezembro de 2012, sobre a 

validação da aprendizagem não formal e informal, 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 26 de agosto de 2015, intitulada 

«Projeto de Relatório Conjunto de 2015 do Conselho e da Comissão sobre a aplicação 

do quadro estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da 

formação (EF 2020) – Novas prioridades para a cooperação europeia no domínio da 

educação e da formação» (COM(2015)0408), 

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 8 de setembro de 2015, sobre a promoção do 

empreendedorismo jovem através da educação e da formação1, 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Cultura e da Educação e os pareceres da 

Comissão do Controlo Orçamental e da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, 

A. Considerando que as políticas em matéria de educação e de juventude continuam a ser 

competência dos Estados-Membros, nos termos do artigo 6.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (TFUE); 

B. Considerando que importa ajudar os jovens a fazer face aos desafios com os quais são 

confrontados, mediante uma utilização mais específica dos recursos a nível nacional e a 

nível da União; recorda, no entanto, que não será possível lutar contra o desemprego 

dos jovens sem abandonar as políticas de austeridade, que levaram à supressão de 

postos de trabalho na maioria dos Estados-Membros, como confirma o relatório 

conjunto do Conselho e da Comissão sobre a aplicação do quadro renovado para a 

cooperação europeia no domínio da juventude; 

C. Considerando que é conveniente ajudar os jovens a resolver os problemas graves com 

os quais são atualmente confrontados e os desafios que se perfilam no futuro, graças a 

políticas nacionais em prol da juventude, e que também é conveniente, segundo as 

prioridades em matéria de políticas públicas respeitantes a cada Estado-Membro, que 

essas políticas sejam mais relevantes, eficazes e coordenadas; sugere que uma utilização 

específica dos recursos das políticas económicas, sociais e de emprego aos níveis local, 

                                                 
1 Textos aprovados na referida data, P8_TA(2015)0292. 
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regional, nacional e da UE, seria facilitada pela cessação definitiva da utilização dos 

fundos existentes para fins de integração dos migrantes económicos; 

D. Considerando que um dos objetivos atribuídos ao programa Erasmus+ em geral consiste 

em contribuir para a concretização do quadro renovado para a cooperação europeia no 

domínio da juventude (2010-2018); considerando que, a este respeito, cumpre assegurar 

o acesso das organizações de jovens a subvenções para projetos por parte ao abrigo do 

programa Erasmus+ renovado, bem como garantir a eliminação de obstáculos à 

elegibilidade de projetos de pequena dimensão; 

E. Considerando ainda, a este respeito, que o anúncio da Comissão, em fevereiro de 2016, 

da utilização de uma parte dos fundos do programa Erasmus + a favor da integração dos 

migrantes poderá prejudicar este objetivo, dado que os fundos em si são limitados e que 

a juventude europeia enfrenta já múltiplos desafios devido às políticas de austeridade 

impostas pela União; 

F. Considerando que a Estratégia da UE para a Juventude (2010-2018) visa oito domínios 

de ação principais, nos quais devem ser adotadas iniciativas: educação e formação, 

emprego e empreendedorismo, saúde e bem-estar, participação, voluntariado, inclusão 

social, juventude e o mundo e criatividade e cultura; 

G. Considerando que é importante assegurar que todos os jovens tenham acesso a educação 

de qualidade, seja formal ou não formal, e que recebam a melhor formação possível, 

atendendo a que a juventude europeia enfrenta atualmente taxas de desemprego 

elevadas em muitos Estados-Membros, nomeadamente devido às políticas de 

austeridade impostas pela União Europeia e que impedem os Estados-Membros de 

efetuar os investimentos necessários nos domínios da educação, da formação e da 

juventude; considerando ainda que os jovens também estão expostos a um maior risco 

de pobreza e de exclusão social e que os jovens pouco qualificados, os jovens que não 

trabalham, não estudam nem seguem qualquer formação ou que têm necessidades 

especiais, provenientes de meios socioeconómicos desfavorecidos, como os jovens 

oriundos das zonas periurbanas, rurais ou montanhosas, são mais suscetíveis de serrem 

afetados pelo desemprego e pela marginalização; 

H. Considerando que, embora a instrução seja fundamental, nomeadamente a 

aprendizagem dos conhecimentos fundamentais como a leitura, a escrita, a matemática e 

a história, os pais não devem ser privados do seu papel de educadores; salienta, além 

disso, que, por si só, a educação não pode prevenir a radicalização, como demonstrou o 

Banco Mundial no seu último relatório sobre a situação económica no Médio Oriente e 

na África do Norte1 e que especifica que 43,3 % das recrutas estrangeiras do Estado 

Islâmico fizeram estudos secundários, enquanto 25,4 % frequentaram a universidade;  

I. Considerando que a inclusão social e a mobilidade social devem constituir prioridades 

fundamentais da Estratégia da UE para a Juventude e que esta deve, por conseguinte, 

                                                 
1 Banco Mundial, «Rapport de suivi de la situation économique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord», 

(Relatório de acompanhamento da situação económica no Médio Oriente e no Norte de África (outubro de 

2016).  
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destinar-se especialmente a jovens de grupos vulneráveis, como os jovens em situação 

de pobreza ou de exclusão social e os jovens de zonas rurais isoladas; 
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1. Regista o relatório de 2015 sobre a juventude, baseado na comunicação da Comissão, de 

15 de setembro de 2015, sobre a aplicação do quadro renovado para a cooperação 

europeia no domínio da juventude (2010-2018), cujo balanço demonstra que, até ao 

momento, a União foi incapaz de resolver a questão do desemprego dos jovens, uma 

vez que em alguns Estados-Membros a taxa de desemprego dos jovens permanece 

muito elevada (50,1 % na Grécia) e chegou mesmo a aumentar noutros Estados-

Membros, como é o caso de França, após a implementação da Iniciativa para o 

Emprego dos Jovens (21,5 % em 2011, contra 22,8 % em 2014); 

2. Considera o método aberto de coordenação um meio adequado para enquadrar as 

políticas de juventude; reitera o seu apelo para uma cooperação mais estreita, 

respeitando o princípio da subsidiariedade, quanto a questões relacionadas com a 

juventude a nível local, regional e nacional e à escala da União; 

3. Reconhece a importância do diálogo estruturado enquanto meio para ouvir o que os 

jovens têm a dizer, tanto a nível de organizações como individualmente, sobre as suas 

necessidades reais, a fim de aplicar e desenvolver políticas de juventude com maior 

eficácia a todos os níveis e de fomentar a cidadania ativa entre os jovens; sublinha, 

contudo, que a construção dessas políticas deve igualmente ter em conta as experiências 

bem-sucedidas, as prioridades nacionais em matéria de ensino e o diálogo 

intergeracional, uma vez que os mais idosos têm muito para partilhar, nomeadamente no 

domínio da aprendizagem e da formação; 

4. Sublinha a importância do papel da família e da sua cooperação com os 

estabelecimentos de ensino, as comunidades locais e as igrejas para enquadrar os jovens 

e assegurar a sua plena integração na sociedade; recorda que, frequentemente, os 

professores se veem obrigados a substituir os pais nos domínios em que o núcleo 

familiar não desempenha o seu papel e que essa responsabilidade adicional pode 

provocar uma precarização do estatuto e da profissão de professor; 

5. Exorta os Estados-Membros a proporcionarem formação eficaz nas línguas nacionais e 

regionais, em conformidade com a legislação nacional, uma vez que, segundo os 

indicadores do relatório intitulado «Regards sur l’éducation 2015» (Um olhar sobre a 

educação 2015), nos países da OCDE, um indivíduo com boas competências de leitura e 

escrita terá, em média, 4,2 vezes mais hipóteses de encontrar um emprego do que 

alguém com poucas competências neste domínio; 

6. Apela a uma melhor coordenação entre os programas de ensino de e formação e as 

necessidades dos mercados de trabalho em evolução; sublinha, contudo, que, embora 

seja necessária uma melhor coordenação, essa coordenação não vai resolver os 

problemas de falta de emprego e que é necessário, acima de tudo, efetuar reformas 

estruturais, nomeadamente através da revisão da diretiva relativa ao destacamento de 

trabalhadores, que criou um verdadeiro efeito de dumping social, sujeitando os jovens, 

em alguns setores, à concorrência desleal de uma mão de obra 30 a 50 % mais barata; 

7. Realça a necessidade de incluir elementos da aprendizagem no domínio do 

empreendedorismo em todos os níveis de ensino e formação e de promover e defender 

políticas de fomento do empreendedorismo dos jovens no domínio cultural e criativo, de 

modo a criar emprego; sublinha que o processo de criação de uma empresa varia 
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consideravelmente entre Estados-Membros e que em alguns Estados-Membros ainda é 

muito complicado os jovens empreendedores criarem uma empresa, nomeadamente 

devido às dificuldades administrativas e dificuldades relacionadas com o acesso ao 

crédito; 

8. Salienta a importância de resolver o problema da escassez e da inadequação das 

competências; refere que a mobilidade dos estudantes pode ser uma boa ferramenta de 

formação e de aquisição de novas competências, mas que se deve analisar desde já os 

problemas de «fuga de cérebros» que os programas de mobilidade poderão originar, 

privando alguns Estados-Membros de recursos humanos e económicos indispensáveis 

para a sua prosperidade; 

9. Incentiva os Estados-Membros a tirarem pleno partido do programa «Erasmus+», que 

permite aos jovens adquirirem novas experiências e competências, mas sublinha que a 

mobilidade não poderá solucionar, por si só, o problema do desemprego e que deve ser 

dada prioridade à adequação das competências às necessidades do mercado de trabalho, 

à revalorização da aprendizagem, bem como à melhoria da aquisição de conhecimentos 

fundamentais; acrescenta que o programa Erasmus + não deve ser concebido e utilizado 

como um programa que permita transformar os jovens europeus em futuros 

trabalhadores destacados;  

10. Mantém algumas reservas sobre a eficácia da Garantia para a Juventude; salienta que 

este programa se destinava, à partida, a garantir a integração sustentável no mercado de 

trabalho através de ofertas de elevada qualidade, mas que, em alguns países, 75 % dos 

«empregos orientados para o futuro» são no setor sem fins lucrativos ou só conduzem a 

formações em apenas um terço dos casos; defende que nem todas as iniciativas de 

juventude devem provocar, na realidade, a precarização dos empregos para os jovens, o 

que apenas reduz o desemprego de forma fictícia e a curto prazo; 

11. Salienta que as atividades de voluntariado dos jovens, por exemplo nos setores dos 

serviços pessoais, merecem ser apoiadas e que o seu valor enquanto forma importante 

de aprendizagem não formal deve ter um maior reconhecimento; salienta, não obstante, 

que essas atividades não se devem tornar uma nova ferramenta de precarização do 

emprego dos jovens; 

12. Congratula-se com o dinamismo da participação política dos jovens através das redes 

sociais, mas insta os Estados-Membros a garantirem que essas plataformas não voltem a 

ser utilizadas para o recrutamento por organizações terroristas, uma vez que, segundo a 

Europol, 46 000 contas Twitter são utilizadas regularmente por militantes e 

simpatizantes do grupo terrorista apelidado «Estado Islâmico»; 

13. Afirma que os Estados-Membros terão dificuldades em criar políticas favoráveis à 

juventude enquanto as instituições europeias exercerem pressões sobre os orçamentos 

dos Estados-Membros através do Semestre Europeu e das políticas de integração a favor 

dos migrantes; considera que os Estados-Membros não poderão integrar plenamente os 

migrantes a menos que sejam capazes, antes de mais, de proporcionar liberdade, 

segurança, emprego e prosperidade aos seus próprios cidadãos;  
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14. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 

Comissão, bem como aos governos dos Estados-Membros. 

Or. fr 

 

 


