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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a execução da Iniciativa para o Emprego dos Jovens nos Estados-Membros 

(2017/2039(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1304/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro de 2013, relativo ao Fundo Social Europeu e que revoga o 

Regulamento (CE) n.º 1081/2006 do Conselho1, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2015/779 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 20 de maio de 2015, que altera o Regulamento (UE) n.º 1304/2013, no que respeita a 

um montante suplementar do pré-financiamento inicial pago a programas operacionais 

apoiados ao abrigo da Iniciativa para o Emprego dos Jovens2, 

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

estabelecimento de uma Garantia para a Juventude3, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 4 de outubro de 2016, intitulada «A 

Garantia para a Juventude e a Iniciativa para o Emprego dos Jovens, três anos volvidos» 

(COM(2016)0646), 

– Tendo em conta o Relatório Especial n.º 3/2015 do Tribunal de Contas Europeu (TCE), 

de março de 2015, intitulado «Garantia para a Juventude da UE: foram tomadas as 

primeiras medidas, mas preveem-se riscos de execução», 

– Tendo em conta o Relatório Especial n.º 5/2017 do TCE, de março de 2017, intitulado 

«Desemprego dos jovens: as políticas da UE alteraram a situação? Uma avaliação da 

Garantia para a Juventude e da Iniciativa para o Emprego dos Jovens», 

– Tendo em conta a sua resolução, de 24 de outubro de 2017, sobre o controlo da despesa 

e a avaliação da relação custo-eficácia da Garantia para a Juventude da UE4, 

– Tendo em conta a análise aprofundada do Departamento Temático dos Assuntos 

Orçamentais, de 3 de fevereiro de 2016, intitulada «Assessment of Youth Employment 

Initiative» [Avaliação da Iniciativa para o Emprego dos Jovens], 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 10 de junho de 2016, que propõe uma 

recomendação do Conselho relativa ao estabelecimento de uma Garantia para as 

Competências (COM(2016)0382), 

– Tendo em conta a sua resolução, de 24 de maio de 2012, sobre a Iniciativa 

Oportunidades para a Juventude5, 

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho, de 10 de março de 2014, relativa a um 

                                                 
1 JO L 347 de 20.12.2013, p. 470. 
2 JO L 126 de 21.5.2015, p. 1. 
3 JO C 120 de 26.4.2013, p. 1. 
4 Textos aprovados, P8_TA(2017)0390. 
5 JO C 264 E de 13.9.2013, p. 69. 
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Quadro de Qualidade para os Estágios, 

– Tendo em conta a Carta Social Europeia, o seu protocolo adicional e a versão revista, 

que entrou em vigor em 1 de julho de 1999, 

– Tendo em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030 (ODS), em 

particular o ODS 8 «Promover o crescimento económico sustentado, inclusivo e 

sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos», que foram 

adotados pelas Nações Unidas em 2015 e que se aplicam em todo o mundo, incluindo 

na UE, 

– Tendo em conta o relatório apresentado por Jean-Claude Juncker em estreita cooperação 

com Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi e Martin Schulz, de 22 de junho 

de 2015, «Concluir a União Económica e Monetária Europeia» (Relatório dos Cinco 

Presidentes), os documentos de reflexão da Comissão, de 26 de abril de 2017, sobre a 

dimensão social da Europa, e de 31 de maio de 2017, sobre o aprofundamento da União 

Económica e Monetária, e o Livro Branco da Comissão, de 1 de março de 2017, sobre o 

futuro da Europa, 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 26 de abril de 2017, relativa ao 

estabelecimento de um Pilar Europeu dos Direitos Sociais (COM(2017)0250), e a 

Recomendação (UE) 2017/761 da Comissão, de 26 de abril de 2017, sobre o Pilar 

Europeu dos Direitos Sociais1, 

– Tendo em conta o trabalho e a investigação da Eurofound, do Cedefop, da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento 

Económicos (OCDE), da Confederação Europeia de Sindicatos (CES) e do Instituto 

Sindical Europeu (ETUI), da Confederação das Indústrias Europeias (BusinessEurope), 

da União Europeia do Artesanato e das Pequenas e Médias Empresas (UEAPME), do 

Centro Europeu dos Empregadores e Empresas que prestam Serviços Públicos (CEEP), 

da Eurocities e do Fórum Europeu da Juventude, 

– Tendo em conta o discurso do Presidente Juncker, de 13 de setembro de 2017, sobre o 

Estado da União, o Roteiro para uma União mais unida, mais forte e mais democrática 

(projeto de programa de trabalho da Comissão até final de 2018) e a carta de intenções 

da Comissão ao Presidente Antonio Tajani e ao Primeiro-Ministro da Estónia Jüri Ratas, 

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e os 

pareceres da Comissão dos Orçamentos, da Comissão do Controlo Orçamental, da 

Comissão da Cultura e da Educação e da Comissão dos Direitos da Mulher e da 

Igualdade dos Géneros (A8-0406/2017), 

A. Considerando que a crise económica e financeira e as subsequentes medidas de 

austeridade levaram ao aumento da taxa de desemprego dos jovens de 15 % em 2008 

para um máximo de 24 % no início de 2013, escondendo esta taxa média enormes 

disparidades entre Estados-Membros e regiões; considerando que as taxas de 

                                                 
1 JO L 113 de 29.4.2017, p. 56. 
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desemprego dos jovens em 2013 se mantiveram próximas dos 10 % na Alemanha, 

Áustria e Países Baixos, atingindo um máximo próximo ou bastante superior a 40 % em 

Itália, Espanha, Croácia e Grécia; 

B. Considerando que as medidas de crise para a redução da despesa pública nos países em 

crise já demonstraram ter um impacto negativo direto, nomeadamente para os jovens, 

devido aos cortes na educação, na formação, na criação de emprego e nos serviços de 

apoio; 

C. Considerando que as políticas que afetam os jovens foram desenvolvidas sem o 

envolvimento dos jovens em causa e dos seus representantes; 

D. Considerando que, com períodos longos de desemprego, os jovens podem ser 

marginalizados e excluídos da sociedade, podem sentir-se isolados e podem «ficar com 

marcas», o que implica uma maior probabilidade de ficarem novamente desempregados 

e diminuírem os seus rendimentos e perspetivas de carreira durante a sua vida ativa; 

considerando que a marginalização dos jovens representa uma perda de investimento 

público e privado, levando a uma precariedade generalizada de emprego e a uma erosão 

de competências, devido ao desaproveitamento e enfraquecimento de potencial humano 

que tal implica; 

E. Considerando que, em 2012, um em cada três trabalhadores europeus era ou 

sobrequalificado ou subqualificado para o seu emprego1 e que os trabalhadores jovens 

são geralmente mais suscetíveis de serem formalmente sobrequalificados e, ao mesmo 

tempo, mais suscetíveis de ocupar empregos menos adequados às suas qualificações do 

que os trabalhadores mais velhos; 

F. Considerando que os trabalhadores jovens têm um maior risco de estarem numa 

situação de trabalho precário; considerando que a probabilidade de se ter uma atividade 

profissional com desvantagens múltiplas é duas vezes superior para os trabalhadores 

com menos de 25 de idade em relação aos trabalhadores com 50 anos de idade ou mais2; 

G. Considerando que uma transição bem-sucedida da escola para o trabalho e da 

inatividade para a vida ativa e o facto de se ter um verdadeiro primeiro emprego 

capacitam e motivam os jovens, ajudando-os a desenvolver as suas competências 

pessoais e profissionais, para que possam tornar-se cidadãos autoconfiantes, 

independentes e ter um bom início de carreira; 

H. Considerando que, após um máximo de 24 % em 2013, a taxa de desemprego dos 

jovens na UE-28 tem diminuído de forma constante, ficando abaixo de 17 % em 2017; 

considerando que o nível de desemprego dos jovens continua elevado, existindo apenas 

um pequeno número de Estados-Membros (Áustria, República Checa, Países Baixos, 

Malta, Hungria e Alemanha) com uma taxa de desemprego dos jovens inferior a 11 %, 

com fortes disparidades entre Estados-Membros; 

                                                 
1 Relatório da Comissão, de dezembro de 2013, intitulado «Emprego e evolução social na Europa 2013». 
2 Relatório da Eurofound, de agosto de 2014, intitulado «Occupational profiles in working conditions: 

Identification of groups with multiple disadvantages» (Perfis profissionais e condições de trabalho: identificação 

de grupos com desvantagens múltiplas) 



 

PE606.092v02-00 6/49 RR\1142664PT.docx 

PT 

I. Considerando que uma análise da repartição por género do trabalho a tempo inteiro e do 

trabalho a tempo parcial na Europa revela uma persistência da disparidade de género 

entre 2007 e 2017, continuando os homens a representar cerca de 60 % dos 

trabalhadores a tempo inteiro na faixa etária dos 15 aos 24 anos de idade, enquanto 

representam consistentemente cerca de 40 % dos trabalhadores a tempo parcial no 

mesmo grupo etário; 

J. Considerando que lamentavelmente, enquanto dado estatístico, a taxa de desemprego 

dos jovens é geralmente cerca do dobro da taxa de desemprego geral média, quer 

durante períodos de crescimento económico quer durante recessões; 

Iniciativa para o Emprego dos Jovens e Garantia para a Juventude 

K. Considerando que, em 22 de abril de 2013, o Conselho, através de uma recomendação, 

estabeleceu a Garantia para a Juventude (GJ), no âmbito da qual os Estados-Membros 

se comprometem a fazer a todos os jovens uma boa oferta de emprego, formação 

permanente, aprendizagem ou estágio no prazo de quatro meses após terem ficado 

desempregados ou terem terminado o ensino formal; 

L. Considerando que, uma vez que muitos Estados-Membros não tiveram grande êxito na 

luta contra o desemprego dos jovens com a regulamentação e as oportunidades 

disponíveis até agora, devem insistir mais numa utilização eficaz do financiamento e 

das ferramentas disponíveis no âmbito do Fundo Social Europeu (FSE); 

M. Considerando que, em fevereiro de 2013, o Conselho acordou na criação da Iniciativa 

para o Emprego dos Jovens (IEJ), que foi lançada como o principal instrumento 

orçamental da UE (ligado ao FSE) para ajudar as regiões dos Estados-Membros com 

níveis particularmente elevados de desemprego dos jovens, nomeadamente, com a 

introdução de instrumentos de Garantia para a Juventude; 

N. Considerando que a GJ é um compromisso a nível do conjunto da UE, enquanto a IEJ é 

dirigida aos Estados-Membros e regiões com taxas de desemprego dos jovens 

superiores a 25 %, abrangendo total ou parcialmente 20 Estados-Membros; 

O. Considerando que se procurou fazer uma mobilização rápida de fundos através da 

concentração dos recursos do orçamento da IEJ em 2014 e 2015, a fim de maximizar o 

impacto das medidas financiadas pela IEJ; considerando que, devido aos atrasos na 

execução a nível nacional e regional, a concentração de recursos no início do período, 

por si, foi insuficiente enquanto medida; considerando que, em 2015, a taxa de pré-

financiamento foi condicionalmente aumentada de 1 para 30 %, tendo a maioria dos 

Estados-Membros elegíveis aplicado esta medida com êxito; 

P. Considerando que uma das principais ambições da IEJ e da GJ é sensibilizar os jovens 

que não trabalham, não estudam nem estão a fazer uma formação (NEET), que estão em 

maior risco de exclusão, tendo simultaneamente em conta que o termo NEET abrange 

diversos subgrupos de jovens com necessidades distintas; 

Q. Considerando que a GJ se destina a uma integração sustentável dos jovens NEET no 

mercado de trabalho, oferecendo uma abordagem individualizada, que conduza a uma 

boa oferta e reforce a empregabilidade dos jovens, apoiando ao mesmo tempo, num 



 

RR\1142664PT.docx 7/49 PE606.092v02-00 

 PT 

contexto mais amplo, a transição dos jovens da escola para a vida ativa e ajudando a 

corrigir os desequilíbrios de competências no mercado de trabalho; considerando que 

são necessárias estratégias adequadas de sensibilização nesta matéria; 

R. Considerando que, em 2015, a OIT estimou que o custo de execução da GJ na UE-28 

seria de 45 mil milhões de EUR; considerando que a IEJ para o período de programação 

de 2014-2020 foi dotada de um orçamento modesto de 6,4 mil milhões de EUR, com o 

objetivo de completar o financiamento nacional e não de o substituir; 

S. Considerando que a Comissão propôs um aumento de mil milhões de euros do 

orçamento da IEJ, acompanhado de mil milhões de euros em autorizações do FSE, no 

âmbito da revisão do quadro financeiro plurianual (QFP) para o período de 2017-2020; 

considerando que, na sequência de um acordo entre o Parlamento e o Conselho, este 

montante subiu para 1,2 mil milhões de EUR; considerando que, em 5 de setembro de 

2017, o Parlamento aprovou o projeto de orçamento retificativo n.º 3/2017, que atribui 

500 milhões de EUR adicionais à IEJ em 2017, financiados pela margem global relativa 

às autorizações, lamentando simultaneamente o atraso no processo orçamental de 2017, 

devido ao bloqueio e à aprovação tardia pelo Conselho da revisão intercalar do QFP; 

T. Considerando que, no seu primeiro Relatório Especial sobre a GJ, o TCE expressou a 

sua preocupação com a adequação do financiamento (nacional e da UE) da iniciativa, a 

definição de «boa oferta», a ausência de uma estratégia com etapas e objetivos claros e 

o acompanhamento e comunicação dos resultados; considerando que o TCE expressou 

também a sua preocupação com o insucesso da aplicação da estratégia de parceria, 

prevista na Recomendação do Conselho de 22 de abril de 2013, no desenvolvimento da 

GJ; 

U. Considerando que são necessários mecanismos verdadeiramente eficazes para o debate 

e a resolução das dificuldades encontradas na execução dos instrumentos de Garantia 

para a Juventude, juntamente com um forte empenho dos Estados-Membros para a 

execução integral da GJ, tendo em conta em particular as condições locais e 

possibilitando o reforço de competências, e criando estruturas de avaliação flexíveis e 

adequadas; 

V. Considerando que o relatório Especial do TCE sobre a GJ identificou alguns critérios 

comuns sobre o conceito de «boa oferta», tendo a Eslováquia adotado uma definição 

juridicamente vinculativa, que abrangem disposições em matéria de um horário de 

trabalho mínimo e da sustentabilidade do emprego após a cessação do apoio da IEJ, e 

têm em conta o estado de saúde do beneficiário; 

W. Considerando que, no seu recentemente publicado segundo Relatório Especial sobre a 

IEJ e a GJ, elaborado com base numa amostra de sete Estados-Membros, o TCE 

expressou a sua preocupação com a dificuldade em aceder a dados completos e os 

progressos limitados que foram feitos na execução da GJ, com resultados que ficaram 

aquém das expectativas iniciais; considerando que a IEJ e a GJ são ainda assim uma das 

respostas políticas mais inovadoras e ambiciosas ao desemprego dos jovens na 

sequência da crise económica, devendo, por conseguinte, continuar a ter o apoio político 

e financeiro das instituições regionais, nacionais e da UE à sua execução nos próximos 

anos; 
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X. Considerando que a eficácia da IEJ em relação ao seu custo e o objetivo último da GJ de 

permitir que os jovens acedam a um emprego sustentável só podem ser alcançados se as 

operações forem devidamente acompanhadas com base em dados fiáveis e comparáveis, 

se os programas forem orientados para resultados e se forem feitos ajustamentos caso 

sejam detetadas medidas dispendiosas e ineficazes; 

Y. Considerando que são necessários mais esforços por parte dos Estados-Membros para 

apoiar e abranger os jovens mais distantes ou completamente desligados do mercado de 

trabalho, tais como os jovens com deficiência; 

Z. Considerando que a IEJ e a GJ devem ter um papel central na aplicação dos princípios 

fundamentais do Pilar Europeu dos Direitos Sociais; 

AA. Considerando que, no seu discurso sobre o Estado da União em 2017, o Presidente da 

Comissão, Jean-Claude Juncker, não fez qualquer referência à situação de desemprego 

dos jovens na Europa, que é ainda alarmante; considerando que a carta de intenções que 

acompanha o discurso sobre o Estado da União em 2017 reconheceu o contributo da GJ 

para a criação de emprego na UE; considerando que a luta contra o desemprego e, em 

particular, o desemprego dos jovens deve continuar a ser uma prioridade de ação da UE; 

AB. Considerando que há relatos que dão conta de atrasos no pagamento de medidas 

financiadas pela IEJ aos jovens, frequentemente devido à criação tardia das autoridades 

gestoras ou a uma insuficiente capacidade administrativa das autoridades nacionais ou 

regionais; 

AC. Considerando que as medidas apoiadas pela IEJ e a GJ, como aprendizagens e estágios, 

deverão contribuir para favorecer a transição para o mercado de trabalho e nunca 

poderão ser um substituto de contratos de trabalho normais; 

AD. Considerando que, para as mulheres jovens nas zonas rurais, modalidades de trabalho 

irregular ou o facto de não se registarem como desempregadas fazem com que os dados 

estatísticos sejam imprecisos e provocam disparidades nas suas pensões de reforma; 

considerando que esta prática tem uma influência negativa no conjunto da sociedade e, 

em particular, no bem-estar, outras formas de segurança social e possibilidades de 

mudança de carreira ou de emprego futuro das mulheres; 

AE. Considerando que 16 milhões de jovens NEET participaram nos instrumentos de 

Garantia para a Juventude e que a IEJ apoiou diretamente mais de 1,6 milhões de jovens 

na UE; 

AF. Considerando que, no âmbito da IEJ, os Estados-Membros adotaram mais de 132 

medidas no domínio do mercado de trabalho em favor dos jovens; 

AG. Considerando que 75 % do total do orçamento da IEJ foram já comprometidos e que 

19 % foram já investidos pelos Estados-Membros, fazendo da taxa de execução do 

orçamento da IEJ a mais elevada dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 

(FEEI); 

AH. Considerando que vários relatórios sobre a execução da IEJ mostram que, apesar da 

preocupação com a adequação do financiamento e as estimativas do investimento total 
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necessário, os recursos disponíveis estão a ser canalizados com êxito para responder à 

procura regional, visando regiões e grupos de beneficiários específicos; 

AI. Considerando que, desde a introdução da Estratégia Europeia para o Emprego em 1997, 

a Comissão apoia várias medidas destinadas a melhorar as perspetivas dos jovens em 

matéria de emprego e educação1; considerando que, desde a crise, os esforços da UE se 

concentram, em particular, na GJ e na IEJ; 

AJ. Considerando que a GJ é financiada através do FSE, dos orçamentos nacionais e da IEJ, 

ao passo que a IEJ pode financiar a oferta direta de emprego, aprendizagem, estágios ou 

formação permanente para o grupo-alvo da IEJ nas regiões elegíveis; considerando que 

a intervenção no âmbito da IEJ não tem uma duração predefinida, enquanto a GJ 

pressupõe que seja feita uma oferta no prazo de quatro meses; 

AK. Considerando que a GJ conduziu à aplicação de reformas estruturais nos 

Estados-Membros, tendo em vista, nomeadamente, o alinhamento dos seus modelos de 

educação e formação com as necessidades do mercado de trabalho, de modo a alcançar 

os objetivos da GJ; 

AL. Considerando que o cumprimento dos objetivos fixados na GJ é influenciado por fatores 

externos, como a situação económica ou o modelo de produção específicos de cada 

região; 

Introdução  

1. Considera que a GJ deve ser um primeiro passo em direção a uma abordagem baseada 

em direitos quanto às necessidades dos jovens em matéria de emprego; recorda que os 

empregadores têm a obrigação de participar no processo tendente a oferecer aos jovens 

programas de formação profissional acessíveis, postos de trabalho no nível de ingresso e 

aprendizagens de qualidade; 

2. Salienta que o aspeto qualitativo do trabalho digno para os jovens nunca deve ser 

comprometido; sublinha que as normas laborais fundamentais e outras normas 

relacionadas com a qualidade do trabalho, como o horário de trabalho, o salário 

mínimo, a segurança social e a saúde e segurança no trabalho, devem ser questões 

centrais nos esforços envidados; 

3. Constata as disparidades significativas no desempenho económico, tanto em termos de 

crescimento económico como de crescimento do emprego, entre os países da UE-28, 

que exige uma resposta política decisiva; reconhece que existe um atraso na execução 

das reformas estruturais necessárias em certos Estados-Membros; observa que são as 

políticas económicas sãs, assim como as políticas de emprego e de investimento, que, 

em última análise, são da responsabilidade dos Estados-Membros, que criam emprego; 

manifesta a sua preocupação com o impacto a longo prazo no desenvolvimento 

económico das regiões em que se verifica uma «fuga de cérebros» de pessoas altamente 

                                                 
1 São de referir medidas como a iniciativa «Juventude em Movimento», lançada em setembro de 2010, a 

iniciativa «Oportunidades para a Juventude», lançada em dezembro de 2011, e a iniciativa «Equipas de ação para 

a juventude», lançada em janeiro de 2012. 
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qualificadas; 

4. Recorda que, em conformidade com as regras de aplicação da IEJ, os Estados-Membros 

devem optar entre diferentes modalidades de aplicação do programa (como um 

programa específico, como eixos prioritários no âmbito de um programa operacional 

existente ou como parte de vários eixos prioritários distintos); assinala que, devido às 

várias opções de aplicação e com base nos resultados obtidos, é necessário um 

intercâmbio de boas práticas, para a sua inclusão em fases futuras do programa; 

5. Observa com preocupação que, segundo o Relatório Especial n.º 5/2017 do TCE, existe 

o risco de que o financiamento da UE substitua simplesmente o financiamento nacional 

em vez de criar valor acrescentado; recorda que, de acordo com o princípio da 

adicionalidade, a IEJ visa complementar o financiamento nacional e não substituir as 

políticas e financiamentos dos próprios Estados-Membros no domínio da luta contra o 

desemprego dos jovens; salienta que o orçamento da IEJ não pode ter nem foi previsto 

que teria a missão de, por si só, cumprir a ambição de fazer a todos os jovens uma boa 

oferta de emprego, formação permanente, aprendizagem ou estágio no prazo de quatro 

meses após terem ficado desempregados ou terem terminado o ensino formal; 

6. Sublinha a necessidade de a IEJ ser um motor das reformas políticas, em particular, e de 

uma melhor coordenação nos domínios do emprego e da educação, especialmente nos 

Estados-Membros com elevadas taxas de desemprego dos jovens, para assegurar que 

estes Estados-Membros introduzam abordagens integradas, abrangentes e de longo 

prazo no combate ao desemprego dos jovens, que favoreçam a empregabilidade dos 

jovens, deem aos jovens melhores perspetivas e conduzam a um emprego sustentável, 

em vez de aplicarem um conjunto de políticas (existentes) fragmentadas; considera que 

a IEJ e a GJ são instrumentos poderosos na luta contra a exclusão social dos grupos de 

jovens que estão mais marginalizados; considera que é importante trabalhar no sentido 

de alcançar os objetivos da estratégia Europa 2020 em matéria de emprego, taxas de 

abandono escolar e exclusão social; 

7. Recorda que, de acordo com a Recomendação do Conselho relativa ao estabelecimento 

de uma Garantia para a Juventude, foram definidas seis diretrizes em torno das quais os 

instrumentos da GJ devem ser articulados: definição de uma estratégia de parceria, 

medidas de intervenção e de ativação precoce, medidas facilitadoras da integração no 

mercado de trabalho, utilização dos fundos da União e contínua avaliação e melhoria do 

instrumento, bem como a sua rápida implementação1; frisa que, segundo os relatórios de 

avaliação, muito poucos Estados-Membros forneceram dados e avaliações completas 

sobre estes aspetos; 

8. Salienta que deverá ser feito um maior investimento tanto na mobilidade interna como 

na mobilidade transfronteiriça, para reduzir a taxa de desemprego dos jovens e 

responder ao desequilíbrio de competências; insta a um melhor alinhamento da oferta de 

trabalho e de competências com a procura, favorecendo a mobilidade entre regiões 

(incluindo as regiões transfronteiriças); reconhece que os Estados-Membros devem dar 

especial atenção à criação de uma melhor ligação entre os sistemas educativos e os 

mercados de trabalho nas regiões transfronteiriças, por exemplo, promovendo o ensino 

                                                 
1 JO C 120 de 26.4.2013, p. 1. 
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em línguas vizinhas; 

9. Recorda que as causas da elevada taxa de desemprego dos jovens são: os efeitos da crise 

económica mundial nos mercados de trabalho, o abandono escolar precoce sem 

qualificações suficientes, a falta de competências relevantes e de experiência 

profissional, a crescente prevalência de formas de emprego precário de curta duração 

seguido de períodos de desemprego, o caráter limitado das oportunidades de formação e 

a insuficiência ou inadequação dos programas ativos do mercado de trabalho; 

10. É de opinião que o acompanhamento da IEJ deve ser apoiado por dados fiáveis; 

considera que os dados de acompanhamento e os resultados disponíveis no momento 

presente são insuficientes para fazer uma avaliação global da execução e dos resultados 

da IEJ enquanto principal veículo de financiamento pela UE dos instrumentos de GJ, 

nomeadamente devido aos atrasos iniciais na criação de programas operacionais pelos 

Estados-Membros e ao facto de estarem ainda em fases relativamente precoces da sua 

execução; insiste na necessidade de o emprego dos jovens continuar a ser uma das 

prioridades da ação da UE; expressa, contudo, a sua preocupação com as constatações 

do recente relatório do TCE sobre o impacto da IEJ e da GJ enquanto políticas da União 

para combater o desemprego dos jovens, embora tendo em conta o seu âmbito territorial 

e temporal restrito; 

11. É de opinião que, para ser verdadeiramente eficaz, uma estratégia que vise promover o 

emprego dos jovens deverá prever a organização de mesas-redondas com a participação 

dos interessados, ter em conta o contexto territorial em que será aplicada e prever uma 

formação específica que responda às necessidades das empresas, conciliando-as com as 

aspirações e competências dos jovens; salienta que a mesma estratégia deverá assegurar 

uma formação de alta qualidade e uma total transparência na atribuição de 

financiamento às agências de formação, nomeadamente com um acompanhamento 

cuidadoso da sua utilização; 

12. Lamenta que os Estados-Membros tenham optado por não ir além de um instrumento 

não vinculativo, a Recomendação do Conselho; salienta que o objetivo da GJ está longe 

de ser alcançado em muitos Estados-Membros; 

Sensibilização dos jovens mais excluídos 

13. Chama a atenção para o risco de os jovens com deficiência não serem abrangidos nem 

pelo âmbito de aplicação da GJ nem da IEJ; insta a Comissão e os Estados-Membros a 

adaptarem os seus programas operacionais para assegurar que as medidas ao abrigo da 

IEJ e da GJ sejam efetivamente acessíveis a todas as pessoas com deficiência, 

permitindo um acesso equitativo aos jovens com deficiência e respondendo às 

necessidades individuais; 

14. Salienta que, para a inclusão dos jovens NEET, são necessários esforços consideráveis e 

sustentados das autoridades nacionais e uma cooperação intersetorial, uma vez que os 

jovens NEET são um grupo heterogéneo com necessidades e competências diversas; 

salienta, por conseguinte, a necessidade de dados precisos e abrangentes sobre os jovens 

NEET, a fim de os registar e sensibilizar de forma mais eficaz, uma vez que, com dados 

mais desagregados, nomeadamente região a região, será possível identificar os grupos 

que devem ser visados e a melhor forma de adaptar as iniciativas de emprego aos seus 
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beneficiários; 

15. É de opinião que o desemprego dos jovens não pode ser atribuído apenas a um 

problema de desequilíbrio de competências, visto que as suas origens podem ser 

encontradas em questões como a ausência de novos empregos, que são, por sua vez, 

consequência da desindustrialização da Europa, da externalização e da especulação, 

situação que foi agravada pela crise e pelas políticas de austeridade; considera que só a 

educação e a formação podem resolver o problema do desemprego dos jovens; 

16. Considera que a GJ e a IEJ não são substitutos para a utilização de instrumentos 

macroeconómicos e outras políticas para a promoção do emprego dos jovens; frisa que, 

ao avaliar a aplicação e o impacto da GJ, é importante ter em conta os diferentes climas 

macroeconómicos e situações orçamentais dos Estados-Membros; considera que é 

necessário delinear um programa de reforma estrutural a longo prazo para a GJ, se a sua 

duração for prolongada; salienta a clara necessidade de uma coordenação mais eficaz 

entre os diferentes Estados-Membros; 

17. Apoia o desenvolvimento de balcões únicos que possam assegurar que todos os serviços 

e toda a orientação sejam facilmente acessíveis, estejam disponíveis e sejam gratuitos 

para os jovens no mesmo local; 

18. Manifesta a sua preocupação com as observações iniciais que mostram que é necessário 

introduzir melhorias no registo e sensibilização de todos os jovens NEET, 

nomeadamente os jovens NEET inativos e os que se estão a revelar de difícil 

reintegração; insta os Estados-Membros a estabelecerem estratégias de sensibilização 

adequadas e adaptadas para abranger todos os jovens NEET e a adotarem uma 

abordagem integrada no sentido da disponibilização de uma assistência e serviços mais 

individualizados, para a prestação de apoio aos jovens que enfrentam obstáculos 

múltiplos; insta os Estados-Membros a darem especial atenção às necessidades dos 

jovens NEET vulneráveis e à eliminação das atitudes negativas e preconceituosas em 

relação a estes jovens; 

19. Salienta a necessidade de adequar as medidas às necessidades locais, para aumentar o 

seu impacto; insta os Estados-Membros a aplicarem medidas especiais no domínio do 

emprego dos jovens nas zonas rurais; 

20. Insta os Estados-Membros a melhorarem rapidamente a comunicação sobre os 

programas de apoio disponíveis para os jovens, especialmente para os grupos mais 

distantes do mercado de trabalho, através de campanhas de informação, utilizando quer 

canais tradicionais quer meios modernos como as redes sociais; 

Garantia de boas ofertas no âmbito da Iniciativa para o Emprego dos Jovens 

21. Reconhece o apelo para a definição do conceito de «boa oferta» no âmbito da IEJ; 

sublinha a necessidade de elaborar uma definição comum abrangente, que poderá ter em 

conta o trabalho realizado no âmbito do Comité do Emprego (COEM), em cooperação 

com a Comissão, a OIT e as partes interessadas relevantes; salienta que uma boa oferta 

é uma medida multifacetada conducente a uma integração bem articulada, sustentável 

no mercado de trabalho dos participantes, obtida através do desenvolvimento de 

competências, e que deve corresponder ao nível de qualificação e ao perfil dos 
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participantes e ter em conta a procura de emprego; insta os Estados-Membros a 

assegurarem que a proteção social, as regras em matéria de condições de trabalho e os 

níveis de compensação pertinentes sejam aplicados aos participantes; chama a atenção 

para os critérios de qualidade mencionados nas orientações relativas à avaliação da 

Iniciativa para o Emprego dos Jovens, publicadas pela Comissão em 2015, segundo as 

quais as características das ofertas de emprego, a sua relevância para as necessidades 

dos participantes, os resultados produzidos pelas ofertas no mercado de trabalho e a 

percentagem de ofertas não aceites ou abandonadas prematuramente são indicadores 

válidos para a avaliação de um emprego de qualidade; 

22. Relembra que a OIT define «trabalho digno» como «um trabalho produtivo com uma 

remuneração equitativa, segurança no local de trabalho e proteção social para as 

famílias, melhores perspetivas de desenvolvimento pessoal e integração social, 

liberdade para cada um expressar as suas preocupações, organização e participação nas 

decisões que afetam as suas vidas e igualdade de oportunidades e de tratamento para 

todas as mulheres e homens», e que esta norma mínima continua a não ser cumprida 

para jovens no seu emprego; 

23. É de opinião que os jovens devem também participar na monitorização da qualidade das 

ofertas; 

24. Salienta que um bom contrato de estágio deve respeitar um quadro de qualidade com as 

seguintes garantias: um estágio deve ser regido por um contrato escrito que contenha 

informações transparentes sobre os direitos e as obrigações das partes contratantes, que 

estabeleça objetivos concretos e descreva em linhas gerais uma formação de alta 

qualidade; deve ser designado um mentor ou supervisor, para avaliar o desempenho do 

estagiário no final do estágio; o estágio deve ter uma duração específica e devem ser 

estabelecidos limites para a duração dos estágios no mesmo empregador, e o contrato 

deverá ter disposições claras em matéria de cobertura por sistemas de proteção social e 

remuneração; 

25. Incentiva os Estados-Membros a atualizarem e a reverem progressivamente os seus 

programas operacionais relativos à IEJ com a participação dos parceiros sociais e das 

organizações de jovens, a fim de ajustarem a sua ação com base nas necessidades reais 

dos jovens e do mercado de trabalho; 

26. Salienta que a avaliação para determinar se o orçamento da IEJ é bem aplicado e se o 

objetivo último da IEJ de ajudar à transição dos jovens desempregados para um 

emprego sustentável é alcançado só pode ser realizada se as operações forem 

acompanhadas de forma rigorosa e transparente com base em dados fiáveis e 

comparáveis, e se o caso dos Estados-Membros que não fizeram progressos for tratado 

de forma mais ambiciosa; insta os Estados-Membros a melhorarem com urgência a 

monitorização, a apresentação de relatórios e a qualidade dos dados e a garantirem a 

recolha e disponibilização de dados e números fiáveis e comparáveis relativos à 

execução da IEJ, em tempo útil e mais frequentemente do que o exigido nos termos da 

sua obrigação anual de apresentação de relatórios, tal como definida no artigo 19.º, 

n.º 2, do Regulamento FSE; exorta a Comissão a rever as suas orientações em matéria 

de recolha de dados em conformidade com as recomendações do TCE, para minimizar o 

risco de uma sobrestimação dos resultados; 
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27. Toma nota das propostas e dos diferentes tipos de programas elaborados pelos 

Estados-Membros no âmbito da IEJ; considera que, em vários Estados-Membros, a 

regulamentação nacional é vaga nos seus objetivos e abordagens e pouco clara na sua 

redação e oferece uma gama restrita de opções para a promoção do emprego; é de 

opinião que, devido a uma considerável margem de discrição e à ausência de 

mecanismos claros de supervisão, tem por vezes ocorrido uma substituição de empregos 

por ofertas no âmbito da IEJ;  

28. Expressa a sua preocupação com relatos que dão conta de uma utilização imprópria de 

medidas financiadas pela IEJ, nomeadamente atrasos nos pagamentos aos jovens ou um 

abuso dos estágios, por exemplo, o seu uso excessivo; expressa a sua vontade de 

combater estas práticas; é de opinião que uma utilização repetida da GJ não pode ser 

contrária ao espírito de uma ativação no mercado de trabalho e ao objetivo de uma 

integração mais permanente no mercado de trabalho; 

29. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a identificarem, trocarem e difundirem boas 

práticas, com o objetivo de uma aprendizagem política mútua e de contribuir para a 

conceção e implementação de políticas baseadas em evidência; salienta que a evolução 

do mercado de trabalho e a digitalização da economia exigem uma nova abordagem 

para as políticas de emprego para os jovens; salienta que a IEJ deve trabalhar na 

utilização de instrumentos eficazes para reduzir o desemprego dos jovens e não reciclar 

políticas de emprego ineficazes; 

30. Reitera que a Recomendação do Conselho relativa ao estabelecimento de uma Garantia 

para a Juventude considera que as estratégias de parceria são um ponto essencial na 

execução dos instrumentos da GJ e na sensibilização dos jovens NEET; exorta os 

Estados-Membros a aplicarem uma estratégia de parceria, identificando e envolvendo os 

participantes relevantes, assim como a promoverem melhor o programa GJ junto das 

empresas, em particular, das PME e das empresas familiares de pequena dimensão; 

salienta que a evidência dos Estados-Membros que tinham já adotado estratégias tipo 

GJ antes da introdução do programa demonstra que o êxito de uma estratégia de 

envolvimento das partes interessadas é importante para uma execução bem-sucedida; 

31. Sublinha o papel importante das organizações de jovens enquanto intermediários entre 

os jovens e os serviços públicos de emprego (SPE); exorta os Estados-Membros, neste 

contexto, a trabalharem em estreita colaboração com as organizações de jovens a nível 

nacional, regional e local, aquando da comunicação, planeamento, execução e avaliação 

da IEJ; 

32. Salienta a importância de SPE modernizados e qualificados na prestação de serviços 

personalizados aos jovens NEET; insta os Estados-Membros, aquando da execução da 

IEJ, a coordenarem melhor os seus serviços públicos de emprego a nível da UE no 

quadro da Rede dos Serviços Públicos de Emprego; incentiva o desenvolvimento de 

mais sinergias entre as entidades empregadoras públicas e privadas, as empresas e os 

sistemas educativos; incentiva um recurso generalizado à administração pública em 

linha para reduzir a burocracia; 

33. Exorta a Comissão a apresentar uma estimativa por país do custo anual para que cada 

Estado-Membro execute eficazmente a GJ, tendo em conta a estimativa da OIT; 



 

RR\1142664PT.docx 15/49 PE606.092v02-00 

 PT 

34. Sublinha que é essencial aumentar o número de aprendizagens disponíveis no âmbito da 

GJ, já que estas representam apenas 4,1 % das ofertas aceites até à data; 

Observações finais 

35. Sublinha a necessidade de uma estratégia para converter a IEJ de um instrumento 

anticrise num instrumento financeiro da UE mais estável, para combater o desemprego 

dos jovens no período pós-2020, assegurando simultaneamente uma mobilização 

simples e célere de fundos, e que estabeleça um requisito de cofinanciamento, para 

sublinhar a responsabilidade primordial dos Estados-Membros; observa que a extensão 

da IEJ deverá ter em conta as observações do TCE; salienta que o objetivo global do 

programa é a integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho; sublinha a 

necessidade de definir objetivos mensuráveis claros; salienta que estes elementos 

deverão ser debatidos no contexto do próximo QFP, para assegurar a continuidade, a 

relação custo/eficácia e o valor acrescentado; 

36. Reafirma o seu apoio à IEJ; salienta que é absolutamente necessário desenvolver mais 

esforços e prosseguir os compromissos financeiros e políticos para combater o 

desemprego dos jovens; recorda, em particular, a importância de assegurar um 

financiamento de pelo menos 700 milhões de EUR da IEJ para o período de 2018-2020, 

tal como acordado na revisão intercalar do QFP; insta igualmente à atribuição de 

dotações para pagamentos suficientes para assegurar uma execução adequada e 

atempada da IEJ; 

37. Sublinha a necessidade de melhorar a qualidade das ofertas no âmbito da IEJ e da GJ e 

apela a um futuro debate sobre a faixa etária elegível; 

38. É de opinião que, para o quadro de qualidade para o emprego dos jovens ficar 

operacional, são necessários progressos na adoção de uma recomendação cuja base 

jurídica sejam os artigos 292.º e 153.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE), e deve ser tomada uma série de medidas de informação, tais como a 

criação de uma página eletrónica facilmente acessível e mantida atualizada, com 

informações relevantes sobre as regras aplicáveis aos estágios em cada Estado-Membro; 

39.  Reconhece que a IEJ é um instrumento financeiro concebido para ser um complemento 

das iniciativas dos Estados-Membros para combater os elevados níveis de desemprego 

dos jovens, devendo ser feitos mais esforços pelos Estados-Membros para estabelecer 

uma melhor ligação entre os sistemas educativos e os mercados de trabalho, para 

integrar os jovens nos mercados de trabalho de forma sustentável; congratula-se com as 

medidas e políticas em vigor para contribuir para a solução dos desequilíbrios de 

competências existentes; reconhece que a utilização de competências continua a ser 

problemática na Europa e considera, por conseguinte, que é necessário assegurar um 

melhor equilíbrio entre as competências que são procuradas e as que são oferecidas; 

40. Considera que a IEJ e a GJ são essenciais para a aplicação efetiva dos princípios 

fundamentais do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, em particular o n.º 1 relativo à 

educação, formação e aprendizagem ao longo da vida; o n.º 4 relativo ao apoio ativo ao 

emprego; o n.º 5 relativo a um emprego seguro e adaptável; o n.º 6 relativo aos salários; 

o n.º 8 relativo ao diálogo social e à participação dos trabalhadores; o n.º 10 relativo a 

um ambiente de trabalho são, seguro e bem adaptado e à proteção de dados; o n.º 12 
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relativo à proteção social; o n.º 13 relativo às prestações por desemprego; e o n.º 14 

relativo a um rendimento mínimo; 

41. Insta a Comissão e os Estados-Membros a redobrarem os seus esforços conjuntos com a 

OIT para fornecer informação personalizada e reforçar as capacidades nacionais para 

aplicar e avaliar os instrumentos de GJ no que respeita aos seguintes aspetos: assegurar 

a aplicação sustentável e plena da iniciativa, melhorar a sua capacidade para abranger os 

jovens NEET não inscritos e os jovens com um baixo nível de qualificação, promover o 

reforço das capacidades e melhorar a qualidade das ofertas; 

42. Observa que, na pendência da divulgação pela Comissão dos dados finais fornecidos 

pelos Estados-Membros, o número de jovens que concluíram um programa da IEJ no 

final de 2015 é estimado em 203 000, o que representa 4 % dos participantes; expressa a 

sua preocupação com o elevado número de participantes na IEJ que não concluíram o 

programa em alguns Estados-Membros; considera que importa reforçar os incentivos, 

por forma a assegurar que os jovens considerem a IEJ como um programa útil; 

43. Relembra que a IEJ deve dar um apoio financeiro a medidas destinadas a promover a 

integração dos jovens NEET no mercado de trabalho, incluindo estágios e programas de 

aprendizagem remunerados, mas não deve ser um substituto de um emprego 

remunerado efetivo; 

44. Sugere a criação de uma «linha de apoio da UE contra a violação dos direitos dos 

jovens», para que os jovens possam participar diretamente à Comissão quaisquer 

experiências negativas no âmbito da sua participação em medidas ao abrigo da IEJ e da 

GJ, permitindo a recolha de informações e a investigação de participações de práticas 

abusivas na execução das políticas financiadas pela UE; 

45. Congratula-se com a referência, na carta de intenções anexa ao discurso do Presidente 

Juncker sobre o Estado da União em 2017, a uma proposta de criação de uma 

Autoridade Europeia do Trabalho, para reforçar a cooperação entre as autoridades do 

mercado de trabalho a todos os níveis e gerir melhor situações transfronteiriças, bem 

como a iniciativas suplementares de apoio a uma mobilidade equitativa; 

46. Reconhece o êxito da IEJ em termos de redução das taxas de desemprego dos jovens e, 

em particular, de garantia do equilíbrio de género, tendo abrangido cerca de 48 % de 

homens e 52 % de mulheres; 

47. Apela à plena aplicação, no quadro da IEJ, da Diretiva 2000/78/CE relativa à igualdade 

de tratamento no emprego e na atividade profissional e da Diretiva 2010/41/UE relativa 

à aplicação do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres que 

exerçam uma atividade independente; 

48. Considera necessário que a Comissão e os Estados-Membros apresentem medidas 

positivas, para assegurar que as mulheres jovens e as raparigas recebam boas ofertas de 

emprego e não sejam empregadas ou encurraladas em empregos precários, mal 

remunerados e temporários, com poucos ou nenhuns direitos laborais; 

49. Insta os Estados-Membros a compilarem dados estatísticos desagregados por género, 

para permitir à Comissão lançar uma avaliação de impacto da IEJ e da sua influência no 
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equilíbrio de género, de molde a possibilitar uma avaliação e uma análise exaustivas da 

sua execução; 

50. Insta os Estados-Membros a encontrar formas de apoiar a reinserção das mulheres 

jovens no mercado de trabalho, no ensino ou na formação, assegurando a igualdade de 

género no acesso ao emprego, na progressão na carreira, na conciliação da vida 

profissional e privada, e a disponibilização de estruturas de acolhimento de crianças e 

de cuidados a adultos, e promovendo a igualdade de remuneração entre trabalhadores 

masculinos e femininos por trabalho igual ou de valor igual; 

51. Insta os Estados-Membros a investirem mais esforços numa melhoria das medidas no 

âmbito dos sistemas de educação para ajudar os jovens em risco a continuarem 

protegidos; 

52. Observa com preocupação que os relatórios de avaliação mais recentes1 salientam que, 

durante a sua primeira fase de execução, a IEJ tendeu a concentrar-se principalmente em 

jovens NEET altamente qualificados, mais do que naqueles que são pouco qualificados, 

estão inativos e não registados nos serviços públicos de emprego; 

53. Exorta os Estados-Membros a resolverem esta lacuna substancial na execução da IEJ, 

nomeadamente com o desenvolvimento de medidas de acompanhamento específicas, 

com vista à aplicação de políticas de juventude mais sustentadas, eficazes e baseadas 

em evidência; 

54. Insta os Estados-Membros a certificarem-se de que a sua legislação permite que todos 

os jovens na faixa etária identificada se registem e participem efetivamente na IEJ2; 

55. Chama a atenção para a falta de uma regulamentação das propostas de estágio no 

mercado aberto no que diz respeito à transparência da contratação, à duração e ao 

reconhecimento, e salienta que só um pequeno número de Estados-Membros definiram 

critérios mínimos de qualidade, nomeadamente para efeitos de acompanhamento da GJ 

e da IEJ; 

56. Reconhece que os investimentos do orçamento da UE feitos através da IEJ produziram 

efeito e aceleraram a expansão do mercado de trabalho para os jovens; considera que a 

IEJ tem um claro valor acrescentado da UE, na medida em que muitos instrumentos 

para o emprego dos jovens não poderiam ter sido executados sem uma intervenção da 

UE; 

57. Observa que a dotação financeira inicialmente atribuída à IEJ no âmbito do QFP para o 

período de 2014-2020 foi de 6,4 mil milhões de EUR, dos quais 3,2 mil milhões de 

                                                 
1 Relatório Especial n.º 5/2014 sobre a Garantia para a Juventude e a Iniciativa para o Emprego dos Jovens; 

Relatório final para a Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão da Comissão Europeia, de 

junho de 2016, sobre os primeiros resultados da Iniciativa para o Emprego dos Jovens; comunicação da 

Comissão, de 4 de outubro de 2016, intitulada «A Garantia para a Juventude e a Iniciativa para o Emprego dos 

Jovens, três anos volvidos» (COM(2016)0646); Análise aprofundada do Serviço de Estudos do Parlamento 

Europeu (EPRS), de junho de 2016, intitulada «Iniciativa para o Emprego dos Jovens: avaliação da execução 

europeia». 
2 O quadro legislativo de alguns países define alguns jovens, em particular os jovens com deficiência grave, 

como «incapazes de trabalhar». Estes não podem inscrever-se nos serviços públicos de emprego e não podem, 

portanto, participar na IEJ. 
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EUR provenientes de uma rubrica orçamental específica, a que se somou igual montante 

proveniente do FSE; 

58. Salienta que, no contexto da revisão intercalar do QFP, foi concluído a nível político um 

acordo para a atribuição de uma dotação adicional de 1,2 mil milhões de EUR à IEJ 

para o período de 2017-2020, acompanhada de igual montante proveniente do FSE; 

salienta, no entanto, que a dotação definitiva deste programa será determinada nos 

próximos processos orçamentais anuais; 

59. Congratula-se com o facto de, por insistência do Parlamento, o processo de conciliação 

relativo ao orçamento da UE para 2018 ter resultado num aumento da dotação 

específica inicialmente proposta para a IEJ em 116,7 milhões de EUR de novos fundos, 

elevando o seu montante total para 350 milhões de EUR em 2018; observa que a 

Comissão se comprometeu unilateralmente a propor um novo aumento do 

financiamento da IEJ através de um orçamento retificativo, caso a capacidade de 

absorção da IEJ o permita; 

60. Considera que o orçamento global da IEJ não é suficiente para a procura efetiva e os 

recursos necessários para que o programa alcance os seus objetivos; recorda que, em 

média, só 42 % dos jovens NEET foram abrangidos, sendo esta percentagem inferior a 

20 % em vários Estados-Membros; insta, por conseguinte, a que a dotação da IEJ seja 

significativamente aumentada no próximo QFP e a que os Estados-Membros prevejam, 

nos seus orçamentos nacionais, fundos para instrumentos em favor do emprego dos 

jovens; 

61. Insta a Comissão a assegurar a coerência dos investimentos no domínio do emprego dos 

jovens, incentivando sinergias entre as fontes disponíveis e criando normas 

homogéneas, apresentadas num guia holístico, com o objetivo de assegurar um maior 

impacto, mais sinergias, uma maior eficácia e uma maior simplificação no terreno; 

recorda a prioridade de uma redução da carga administrativa das autoridades gestoras; 

chama a atenção para a importância de os relatórios específicos por país sobre o 

financiamento dos instrumentos de Garantia para a Juventude monitorizarem 

igualmente as sinergias entre os orçamentos nacionais e o orçamento da UE, assim 

como para a necessidade de uma melhor coordenação e uma cooperação mais estreita 

entre os intervenientes fundamentais no processo; 

62. Exorta a Comissão a melhorar o planeamento dos investimentos pós-2020 no domínio 

do emprego dos jovens, aplicando plenamente a abordagem utilizada na programação 

dos FEEI, em que o financiamento é objeto de um planeamento preliminar abrangente e 

de uma avaliação ex ante, seguidos da celebração de acordos de parceria; considera que 

uma abordagem deste tipo aumenta o impacto do orçamento da UE; regista o êxito da 

execução da IEJ nos Estados-Membros, com programas operacionais específicos e 

contribuições significativas provenientes dos orçamentos nacionais e regionais; 

63. Exorta, além disso, a Comissão a reformular o atual mecanismo de avaliação, dando 

especial atenção a critérios de resultados e auditorias de desempenho unificados nos 

relatórios anuais e final, para melhor monitorizar o impacto do orçamento da UE; insta a 

uma aplicação de indicadores a nível da UE, como a parte de participantes na IEJ que 

entram no mercado de trabalho primário em virtude de intervenções financiadas pela 

UE; 
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64. Salienta, no entanto, que uma reforma do planeamento e da apresentação de relatórios 

não deverá atrasar a execução do orçamento nem implicar uma carga administrativa 

excessiva para as autoridades gestoras e, em particular, para os beneficiários finais; 

65. Reconhece que a carga administrativa existente enfraquece a capacidade de 

investimento do orçamento da UE, sobretudo no caso de instrumentos com períodos de 

execução mais curtos, como a IEJ; insta, por conseguinte, a uma agilização dos 

procedimentos de adjudicação de contratos, dando especial atenção a uma mais rápida 

preparação das propostas e prazos de decisão dos recursos mais curtos; regista o efeito 

positivo do uso de opções de custos simplificadas (OCS) nas despesas da IEJ; apela a 

uma introdução a nível da UE de OCS nos projetos da IEJ, para diminuir 

significativamente a carga administrativa e acelerar a execução orçamental; 

66. Sublinha que, no momento presente, a IEJ é, de entre todos os FEEI, aquele que 

apresenta o melhor desempenho em termos de execução financeira; 

67. Congratula-se com o facto de as medidas da IEJ terem proporcionado apoio a mais de 

1,6 milhões de jovens e levado os Estados-Membros a consolidarem operações de um 

valor superior a 4 mil milhões de EUR; 

68. Observa que a falta de informação sobre o custo da execução potencial de um 

instrumento num Estado-Membro pode resultar num financiamento inadequado para a 

sua execução e a consecução dos seus objetivos; exorta os Estados-Membros a 

realizarem uma análise ex ante e a elaborarem uma visão geral do custo da execução da 

GJ; 

69. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que tomem as medidas necessárias para 

criarem sistemas de acompanhamento mais modernos e menos complexos do ponto de 

vista administrativo para o restante financiamento ao abrigo da IEJ;  

70. Solicita que seja dada especial atenção aos resultados da IEJ, mediante a definição de 

indicadores concretos relativos a novos serviços e medidas de apoio ao mercado de 

trabalho nos Estados-Membros estabelecidos pelo programa e ao número de contratos 

permanentes oferecidos; 

71. Considera que, a fim de avaliar a eficácia do regime, todos os aspetos devem ser 

avaliados, incluindo a sua relação custo-benefício; toma nota das estimativas anteriores 

da OIT e Eurofound e solicita à Comissão que confirme ou atualize estas projeções; 

72. Insta a Comissão e os Estados-Membros a definirem objetivos realistas e concretizáveis, 

a avaliarem as disparidades, a analisarem o mercado antes de executarem os 

instrumentos e a melhorarem os sistemas de supervisão e de notificação; 

° 

° ° 

73. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 

Comissão. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Introdução 
 

A crise económica e financeira que começou em 2008 provocou uma subida acentuada do 

número de desempregados. Os jovens – que normalmente estão à procura do primeiro emprego, 

têm contratos temporários ou são os primeiros a perder o emprego devido às regras de 

despedimento segundo o princípio do «último a entrar, primeiro a sair» – foram afetados de 

forma particularmente severa. A taxa de desemprego juvenil aumentou de 15 % em 2008 para 

um máximo de 24 % no início de 2013, devendo assinalar-se que esta taxa média esconde 

enormes disparidades entre Estados-Membros e regiões. As taxas de desemprego juvenil em 

2013 mantiveram-se próximas dos 10 % na Alemanha, Áustria e Países Baixos, atingindo um 

máximo próximo ou bastante superior a 40 % na Itália, Espanha, Croácia e Grécia. Além disso, 

a crise intensificou o afastamento dos jovens do mercado de trabalho, tendo o número de jovens 

que não trabalham, não estudam nem seguem qualquer formação (NEET) atingido os 7,3 

milhões em 2013 (13 % de todos os jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos). 

 

Confrontado com esta situação, em resposta a uma proposta da Comissão e após ter sido 

repetidamente pressionado pelo Parlamento para tomar medidas urgentes, em 22 de abril de 

2013 o Conselho, através de uma recomendação, estabeleceu a Garantia para a Juventude (GJ), 

no âmbito da qual os Estados-Membros se comprometeram a assegurar que os jovens 

beneficiam de uma boa oferta de emprego, formação permanente, aprendizagem ou estágio no 

prazo de quatro meses após terem ficado desempregados ou terem terminado o ensino formal. 

Paralelamente, em fevereiro de 2013, o Conselho Europeu decidiu criar a Iniciativa para o 

Emprego dos Jovens (IEJ) para funcionar como o principal instrumento orçamental da UE – 

ligado ao Fundo Social Europeu (FSE) – para ajudar as regiões dos Estados-Membros que 

enfrentam níveis particularmente elevados de desemprego juvenil, em particular através da 

introdução de instrumentos da GJ.  

 

O orçamento da IEJ para o período de programação de 2014-2020 foi fixado em 6,4 mil milhões 

de euros, combinando 3,2 mil milhões provenientes de uma nova rubrica específica do 

orçamento da UE e outros 3,2 mil milhões das dotações nacionais do FSE. No sentido de 

combater rapidamente o desemprego juvenil, o orçamento da IEJ – em termos de autorizações 

– foi concentrado no período de 2014-2015.  

 

São elegíveis para financiamento da IEJ as regiões cuja taxa de desemprego dos jovens (com 

idade entre os 15 e os 24 anos) era superior a 25 % em 2012 e os Estados-Membros cuja taxa 

de desemprego juvenil era superior a 20 % e tenha aumentado mais de 30 % em 2012. Enquanto 

a GJ é um compromisso ao nível de toda a UE, a IEJ visa apenas os Estados-Membros e regiões 

onde as taxas de desemprego juvenil são mais elevadas, aplicando-se ao território total ou 

parcial de 20 Estados-Membros. A IEJ visa os jovens desempregados com idade igual ou 

inferior a 24, proporcionando simultaneamente aos Estados-Membros a opção (utilizada por 

dez países) de alargarem o limite de idade até aos 29 anos.  

 

O objetivo deste relatório de execução é avaliar a implementação da IEJ enquanto principal 

instrumento de financiamento da UE para a concretização dos objetivos definidos pela GJ, bem 

como apresentar recomendações políticas sobre formas de melhorar o seu funcionamento no 

futuro, tendo em conta a experiência adquirida e os dados recolhidos nos primeiros três anos 

desde o lançamento da iniciativa.  
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Na elaboração do presente relatório, a relatora baseou as suas conclusões, em particular, nos 

seguintes documentos: a Comunicação da Comissão, de 4 de outubro de 2016, intitulada «A 

Garantia para a Juventude e a Iniciativa para o Emprego dos Jovens, três anos volvidos»1; os 

relatórios especiais pertinentes do Tribunal de Contas Europeu; estudos encomendados pelos 

departamentos temáticos do Parlamento Europeu; a avaliação interna da execução realizada 

pelo Serviço de Estudos do Parlamento Europeu (EPRS); e relatórios do Comité do Emprego 

(COEM) do Conselho. No processo de redação do relatório, a relatora reuniu-se com diversas 

partes interessadas, incluindo representantes de jovens, parceiros sociais, peritos académicos e 

autoridades nacionais envolvidas na IEJ/GJ, bem como através da realização de missões, 

incluindo uma missão de averiguação à Eslovénia e à Croácia. 

 

Conclusões 

 

Face à subida acentuada do desemprego juvenil, a principal ambição da IEJ foi permitir uma 

rápida mobilização de fundos nas regiões mais afetadas. Para facilitar uma rápida execução, as 

despesas em projetos da IEJ passaram a ser elegíveis a partir de 1 de setembro de 2013 e o 

orçamento da IEJ foi concentrado em 2014 e 2015. Tendo observado sinais de que o ritmo da 

execução efetiva estava aquém das expectativas, em fevereiro de 2015 a Comissão propôs um 

aumento significativo da taxa de pré-financiamento, de 1-1,5 % para 30 %, libertando assim 

mil milhões de euros para financiamento imediato. Com base nos dados atualmente disponíveis, 

constata-se que a ambição de uma rápida mobilização de fundos apenas foi concretizada em 

cinco Estados-Membros (Grécia, Itália, França, Portugal e Espanha). A formulação e 

implementação de políticas, o envolvimento das partes interessadas relevantes numa 

abordagem de parceria e outras etapas introdutórias poderão ter demorado mais tempo do que 

o previsto e muitos Estados-Membros atrasaram-se na designação das autoridades a quem cabia 

solicitar o financiamento das despesas. 

 

A principal ambição da IEJ e da GJ é chegar aos NEET, mesmo que não estejam ativamente à 

procura de emprego. As avaliações disponíveis até à data sugerem que os Estados-Membros 

têm dificuldades em identificar e selecionar a população NEET (em particular a inativa), o que 

pode levar a que se concentrem nos jovens desempregados mais visíveis e mais fáceis de 

integrar. O mais recente relatório do Tribunal de Contas Europeu, baseado numa auditoria de 

resultados realizada em sete Estados-Membros (cinco para a IEJ), expressou sérias 

preocupações relativamente às estratégias adotadas para determinar a população-alvo da IEJ 

(«superficiais e genéricas»).  

 

Tendo como objetivo global a integração duradoura dos jovens NEET no mercado de trabalho, 

a GJ estabelece uma abordagem individualizada que deveria proporcionar uma boa oferta de 

emprego, reforçando a empregabilidade dos jovens e idealmente, num contexto mais amplo, 

ajudando a colmatar as inadequações de competências no mercado de trabalho (regional). Todas 

estas condições são essenciais para que o financiamento da IEJ seja eficaz e eficiente. A 

Comissão comunicou que todas as autoridades de gestão indicaram ter procedido à definição 

de um plano de ação personalizado para cada beneficiário da IEJ. Por outro lado, o Tribunal de 

Contas Europeu constatou que apenas um Estado-Membro toma sistematicamente em conta a 

inadequação das competências, enquanto todos os Estados-Membros (auditados) estão a aplicar 

algum tipo de definição de perfis de jovens NEET, por vezes utilizando sistemas já existentes 

                                                 
1 COM(2016)0646. 
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e noutras ocasiões introduzindo novos sistemas. Vários Estados-Membros definiram o que 

constitui uma boa oferta. Um relatório anterior do Tribunal de Contas Europeu indicou que a 

Comissão deve, juntamente com o COEM, elaborar normas para os critérios de qualidade de 

uma boa oferta. Esta facto, por si só, revela que atualmente a qualidade das ofertas da GJ 

(parcialmente) financiadas ao abrigo da IEJ não pode ser verificada. 

 

Em 2015, a OIT estimou que o custo de implementação da GJ na UE-28 seria de 

aproximadamente 45 mil milhões de euros por ano. É de referir que o objetivo da IEJ, à qual 

foi atribuído um orçamento de 6,4 mil milhões de euros para o período de programação de 

2014-2020, é complementar o financiamento nacional e não substituí-lo. Todavia, com base 

nos dados relativos à execução, o Tribunal de Contas Europeu alerta para o risco de o 

financiamento da IEJ substituir o financiamento nacional, assinalando, por exemplo, que na sua 

amostra a maioria das medidas que recebem financiamento da IEJ já existiam antes da 

introdução da GJ/IEJ. O Tribunal de Contas Europeu observa também que a existência de 

programas operacionais (PO), que apenas fundamentam parcialmente a afetação dos fundos 

disponíveis, dificulta ainda mais a avaliação do valor acrescentado do financiamento da IEJ.  

 

A questão de saber se os fundos da IEJ provenientes da UE são bem aplicados e se os jovens 

afastados do mercado de trabalho estão efetivamente a receber apoio na procura de emprego 

sustentável só pode ter uma resposta se as operações forem rigorosamente acompanhadas e se 

for assegurada a recolha de dados fiáveis. Estando ligadas ao FSE, as despesas da IEJ estão 

sujeitas a requisitos detalhados no que respeita ao acompanhamento das operações e 

apresentação de relatórios pelos Estados-Membros, incluindo o requisito de elaboração de 

indicadores de resultados imediatos e a longo prazo. A Comissão emitiu orientações práticas 

adicionais, de forma a garantir a elaboração de relatórios coerentes e eficazes. O Tribunal de 

Contas Europeu, baseando-se na sua amostra, manifesta preocupações no que respeita à 

disponibilidade (atempada) e qualidade dos dados, sem os quais não é possível avaliar 

corretamente a fiabilidade dos relatórios apresentados.  

 

Opiniões da relatora  

 

A IEJ foi criada para ajudar os jovens desempregados, fornecendo apoio financeiro às regiões 

que enfrentam taxas de desemprego e inatividade dos jovens excecionalmente elevadas. Dessa 

forma, o problema do desemprego juvenil tornou-se uma prioridade política partilhada da UE, 

que assim se deverá manter no futuro.  

 

Existem enormes disparidades entre Estados-Membros no que respeita ao desemprego juvenil. 

Por conseguinte, o desemprego juvenil continua a ser um importante desafio na UE. A relatora 

entende que a necessidade de esforços contínuos é uma questão da maior importância.  

 

Embora o combate ao desemprego juvenil constitua uma prioridade urgente e estejam a ser 

despendidos fundos consideráveis, nacionais e da União, para resolver o problema, importa 

salientar que as primeiras avaliações da execução se baseiam apenas nas informações limitadas 

disponíveis até ao momento.  

 

Dada a implementação desigual da IEJ nos vários Estados-Membros, o processo de 

acompanhamento e avaliação apresenta-se como um grande desafio. Existe falta de 

transparência no que respeita aos resultados comprovados da IEJ. A relatora lamenta a 

incoerência no acompanhamento, o que resulta na falta de resultados visíveis.  
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No que respeita à relação custo-eficácia da IEJ, é difícil medir o seu sucesso. Por conseguinte, 

recomenda-se que, no âmbito do sistema de acompanhamento e de elaboração de relatórios, a 

transparência na forma como os fundos estão a ser gastos seja enfatizada e melhorada. Em 

particular, a relatora exorta os Estados-Membros a assegurarem o fornecimento de dados de 

acompanhamento para avaliar a sustentabilidade de longo prazo dos resultados. Além disso, a 

relatora propõe que os requisitos de elaboração de relatórios sejam implementados de tal forma 

que cada Estado-Membro consiga elaborar relatórios comparáveis, detalhados e 

fundamentados. 

 

Todavia, a relatora é da opinião de que a IEJ começa a ter muitos impactos positivos no que 

respeita ao combate ao desemprego juvenil, ao funcionar como um motor para a alteração das 

políticas e que é essencial que assim se mantenha. A IEJ também foi capaz de incentivar as 

autoridades públicas a serem mais inovadoras e a concentrarem-se, cada vez mais, em assegurar 

abordagens individualizadas no que respeita a medidas de emprego juvenil. A relatora considera 

que ainda há bastante espaço de manobra para a IEJ atingir o seu pleno potencial.  

 

A relatora sugere que a IEJ se concentre no desemprego juvenil de longa duração, que pode 

provocar isolamento e enfraquecer o sentimento de pertença dos jovens. A relatora manifesta a 

sua preocupação relativamente ao desemprego juvenil que causa perdas muito significativas em 

termos de investimento público e privado, devido ao potencial não aproveitado do capital 

humano dos jovens desempregados.    

 

As informações disponíveis sobre a cobertura da IEJ em geral revela que esta chega apenas a 

uma pequena percentagem da população NEET. A relatora sugere que os Estados-Membros 

desenvolvam mais esforços para encontrar formas de identificar os jovens NEET inativos e 

administrativamente excluídos e para definir estratégias de sensibilização adequadas. A IEJ 

deve ser mais acessível a todos os jovens, em particular os pouco qualificados e os afetados 

pelo desemprego de longa duração. A relatora apela a uma maior sensibilização dos jovens que 

estão mais afastados do mercado de trabalho, por exemplo, os jovens com deficiência. Neste 

contexto, a relatora destaca a importância do intercâmbio de boas práticas entre os Estados-

Membros. O intercâmbio transfronteiriço e intercultural de experiências pode levar à 

aprendizagem mútua, que é suscetível de influenciar e melhorar a eficácia da ativação de grupos 

vulneráveis no mercado de trabalho. Todas as medidas ao abrigo da IEJ devem estar em 

conformidade com os sistemas nacionais de proteção social.  

 

Os primeiros dados de execução disponíveis refletem o facto de, ao abrigo da IEJ/GJ, a 

qualidade das ofertas de emprego ser muitas vezes discutível. Além disso, os mercados de 

trabalho estão em constante mudança, o que resulta numa diminuição dos empregos estáveis e 

permanentes. É necessário estabelecer normas mínimas sobre o que constitui uma boa oferta. 

Tal como o Tribunal de Contas Europeu recomenda, as ofertas consideradas boas devem sempre 

corresponder ao perfil do participante e à procura do mercado de trabalho. Só assim poderá ser 

alcançada a integração duradoura no mercado de trabalho.  

 

A relatora defende que, para manter a tendência de redução do desemprego juvenil, o 

financiamento disponibilizado deve ser melhor direcionado. Por conseguinte, defende também 

que é importante avaliar se a alteração na medição do desemprego das atuais regiões NUTS 2 

para as regiões NUTS 3, de menor dimensão, conduziria a uma distribuição mais precisa e útil 

do financiamento.  
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A relatora sugere ainda que a multiplicidade é essencial para o financiamento, o que significa 

que a questão deve ser abordada de forma holística, através de canais de financiamento local, 

regional e nacional. Um nível não deve excluir os outros, uma vez que a descentralização é 

crucial para alcançar e apoiar mais jovens diretamente. A existência de uma estrutura deste tipo 

deverá tornar o financiamento mais acessível.  

 

A IEJ deve continuar centrada em ajudar todos os jovens em regiões elegíveis a obterem a sua 

primeira experiência de trabalho, uma vez que encontrar o primeiro emprego é normalmente a 

tarefa mais difícil. A IEJ deve continuar a ter como objetivo facilitar ativamente a transição 

para o emprego duradouro. 

 

A relatora observa que a IEJ é um dos instrumentos concebidos para períodos em que as 

economias da UE apresentam um mau desempenho, pelo que este tipo de mecanismos deve ser 

encarado como um impulso adicional para alcançar um impacto positivo na criação de emprego. 

A IEJ não deve de forma alguma substituir o financiamento nacional e as medidas nacionais já 

existentes, nem deve pôr em causa o facto de que só políticas económicas sólidas conseguem 

gerar crescimento do emprego. A IEJ deve estar estreitamente relacionada com os princípios 

económicos básicos e o espírito de ativação do mercado de trabalho e, por conseguinte, deve 

responder às necessidades dos mercados de trabalho.  

 

A relatora sugere que, no que respeita ao financiamento nacional e da UE no domínio do 

desemprego juvenil, as expectativas devem ser mais realistas e os objetivos e metas devem ser 

exequíveis. A relatora entende e recomenda que as medidas em curso e o período de execução 

devem ser prolongados para além de 2020.  
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24.11.2017 

PARECER DA COMISSÃO DOS ORÇAMENTOS 

dirigido à Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

sobre a execução da Iniciativa para o Emprego dos Jovens nos Estados-Membros 

(2017/2039(INI)) 

Relator de parecer: Andrey Novakov 

 

 

SUGESTÕES 

A Comissão dos Orçamentos 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: 

A. Considerando que 16 milhões de jovens NEET (que não trabalham, não estudam nem 

seguem qualquer formação) participaram em programas da Garantia para a Juventude, e 

que a Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ) apoiou diretamente mais de 1,6 

milhões de jovens na UE; constatando que se verificam taxas inaceitavelmente elevadas 

de desemprego entre os jovens (16,6 % na UE28 e 18,7 % na área do euro); 

B. Considerando que o desemprego entre os jovens na UE caiu de 23,7 % em 2014 para 

menos de 17 % no segundo trimestre de 2017, retirando do desemprego mais de 1,8 

milhões de jovens e diminuindo em mais de 1 milhão o número de jovens NEET; 

C. Considerando que a IEJ levou os Estados-Membros a adotarem mais de 132 medidas 

relacionadas com o mercado de trabalho e direcionadas aos jovens; 

D. Considerando que foi autorizado 75 % do total do orçamento para a IEJ e que os 

Estados-Membros investiram já 19 %, fazendo com que a taxa de execução do 

orçamento da IEJ seja a mais elevada entre os Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento (FEEI); 

E. Considerando que vários relatórios sobre a implementação da IEJ mostram que, apesar 

das preocupações manifestadas relativamente à adequação do financiamento e das 

estimativas do investimento total necessário, os recursos disponíveis têm adotado com 

êxito um enfoque na procura regional, definindo como alvo regiões e grupos de 

beneficiários específicos; 
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1. Reconhece que os investimentos do orçamento da UE efetuados através da IEJ tiveram 

impacto e aceleraram a expansão do mercado de trabalho para os jovens; considera que 

a IEJ comporta um valor acrescentado claro para a UE na medida em que muitos 

instrumentos para o emprego dos jovens não poderiam ter sido postos a funcionar sem 

um empenho da UE;  

2. Constata que a dotação financeira inicialmente atribuída à IEJ no âmbito do Quadro 

Financeiro Plurianual (QFP) para o período de 2014-2020 foi de 6,4 mil milhões de 

euros, dos quais 3,2 mil milhões de euros provinham de uma rubrica orçamental 

específica e um montante equivalente do Fundo Social Europeu; recorda que, em 

virtude da urgência de se combater o desemprego dos jovens, foi tomada a decisão de 

antecipar a totalidade do montante nos anos de 2014-2015; 

3. Salienta que, no contexto da revisão intercalar do QFP, foi aprovada politicamente uma 

dotação adicional de 1,2 mil milhões de euros para a IEJ para o período de 2017-2020, 

que deve ser completada com um montante equivalente do FSE; salienta, no entanto, 

que a dotação definitiva deste programa será determinada no decurso dos próximos 

processos orçamentais anuais; 

4. Congratula-se com o facto de, mediante um pedido expresso do Parlamento Europeu, a 

conciliação relativa ao orçamento da UE para 2018 ter permitido aumentar a dotação 

específica inicialmente proposta para a IEJ em 116,7 milhões de euros de novas 

dotações, elevando o montante total para 350 milhões de euros para 2018; constata que 

a Comissão se comprometeu unilateralmente a propor um novo aumento do 

financiamento da IEJ através de um orçamento retificativo, caso a capacidade de 

absorção da IEJ permita um aumento; 

5. Considera que a dotação geral da IEJ fica aquém da procura real e dos recursos 

necessários para garantir que o programa possa alcançar os seus objetivos; recorda que, 

em média, apenas 42 % dos jovens NEET foram abrangidos, e sendo essa percentagem 

inferior a 20 % em vários Estados-Membros; solicita, por conseguinte, um aumento 

significativo da dotação da IEJ, no âmbito do próximo QFP, e insta os Estados-

Membros a preverem, nos seus orçamentos nacionais, os meios necessários para 

instrumentos para o emprego dos jovens; considera que a IEJ é um instrumento 

complementar aos programas nacionais e que deve ser completada com medidas que 

promovam o crescimento e atividades específicas nos Estados-Membros; 

6. Considera que, para se desenvolver um Quadro Europeu para a Qualidade e a Eficácia 

da Aprendizagem, como forma de potenciar a luta contra o desemprego dos jovens, os 

fundos estruturais podiam ser usados de uma forma mais direcionada no financiamento 

dos centros de ensino e formação profissionais (EFP), bem como em quaisquer ações 

relevantes de apoio às atividades de aprendizagem; considera, dependendo do grau 

regional de desenvolvimento, que este apoio deve ter um reflexo mais destacado nas 

prioridades de investimento do FSE (relativamente à compensação pelo trabalho dos 

formandos e inscrição na segurança social), assim como nas prioridades do Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional em matéria de disponibilização de 

infraestruturas e equipamentos para os centros de EFP; 

7. Insta a Comissão a assegurar a coerência entre os investimentos no emprego dos jovens 

através da promoção de sinergias entre fontes disponíveis, bem como mediante a 
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criação de normas homogéneas apresentadas num guia exaustivo a fim de garantir um 

maior impacto, mais sinergias, eficácia e uma simplificação no terreno; recorda a 

redução prioritária da sobrecarga administrativa suportada pelas autoridades de gestão; 

destaca a importância dos relatórios completos por país sobre o financiamento dos 

programas de Garantia para a Juventude que acompanham igualmente as sinergias entre 

os orçamentos nacionais e o orçamento da UE, bem como a necessidade de uma melhor 

coordenação e uma mais estreita cooperação entre os intervenientes fundamentais no 

processo; 

8. Exorta a Comissão a melhorar o planeamento pós-2020 dos investimentos no emprego 

para jovens, aplicando totalmente a abordagem utilizada na programação dos FEEI, em 

que o financiamento é sujeito a um planeamento preliminar e abrangente e a uma 

avaliação ex ante seguida por acordos de parceria; considera que uma tal abordagem 

aumenta o impacto do orçamento da UE; regista a bem-sucedida implementação da IEJ 

nos Estados-Membros com programas operacionais dedicados e contribuições 

significativas provenientes dos orçamentos nacionais e regionais; 

9. Considera que o financiamento do emprego dos jovens devia ser feito mantendo um 

justo equilíbrio entre instrumentos financeiros e contribuições não reembolsáveis; 

10. Exorta, ademais, a Comissão a reformular o atual mecanismo de avaliação, adotando 

um enfoque nos critérios de resultados e em auditorias ao desempenho uniformes no 

âmbito dos relatórios anuais e finais, de modo a monitorizar o impacto do orçamento da 

UE, numa perspetiva de aperfeiçoamento; apela a que se apliquem indicadores em toda 

a UE, tais como a percentagem de participantes na IEJ que entram no mercado de 

trabalho principal como resultado de intervenções financiadas pela UE; 

11. Salienta, no entanto, que os processos reformados de planeamento e comunicação não 

devem atrasar a execução do orçamento, nem gerar uma burocracia administrativa 

excessiva para as autoridades de gestão, e sobretudo para os beneficiários finais; 

12. Reconhece que a burocracia administrativa existente compromete a capacidade de 

investimento do orçamento da UE, sobretudo no caso de instrumentos com períodos 

mais curtos de implementação, como é o caso da IEJ; pede, por conseguinte, uma 

agilização dos processos de adjudicação com um enfoque numa preparação mais rápida 

das propostas e períodos mais curtos para os recursos relativos a processos de decisão; 

regista o efeito positivo do uso de Opções de Custos Simplificadas (OCS) nas despesas 

relacionadas com a IEJ; apela a uma introdução ao nível da UE de OCS em projetos da 

IEJ, de forma a cortar significativamente a burocracia e acelerar a execução do 

orçamento. 
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28.11.2017 

PARECER DA COMISSÃO DO CONTROLO ORÇAMENTAL 

dirigido à Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

sobre a execução da Iniciativa para o Emprego dos Jovens nos Estados-Membros 

(2017/2039(INI)) 

Relator de parecer: Derek Vaughan 

 

 

 

SUGESTÕES 

A Comissão do Controlo Orçamental 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: 

A. Considerando que, desde a introdução da Estratégia Europeia para o Emprego, em 1997, a 

Comissão apoiou várias medidas destinadas a melhorar as perspetivas de emprego e 

ensino dos jovens1; que, desde a crise, os esforços da UE conferiram ênfase especial à 

Garantia para a Juventude (GJ) e à Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ); 

B. Considerando que a IEJ é uma iniciativa de apoio aos jovens que não trabalham, não 

estudam nem seguem qualquer formação (NEET), aos jovens desempregados de longa 

duração e aos que não estão registados como candidatos a emprego que vivem em regiões 

onde a taxa de desemprego dos jovens era superior a 25 % em 2012; 

C. Considerando que a GJ e a IEJ abrangem ações diferentes, uma vez que a GJ se destina a 

incentivar reformas estruturais no setor da educação enquanto a IEJ é um instrumento de 

financiamento, servindo de medida de curto prazo para combater o desemprego dos 

jovens; considerando que a GJ é financiada através do FSE, dos orçamentos nacionais e da 

IEJ, ao passo que a IEJ pode financiar a oferta direta de emprego, aprendizagem, estágios 

ou formação permanente para o grupo-alvo da IEJ nas regiões elegíveis; que, embora a GJ 

seja aplicável aos 28 Estados-Membros, apenas 20 são elegíveis para apoio no âmbito da 

IEJ; que, por último, a intervenção no âmbito da IEJ não tem uma duração predefinida, 

enquanto a GJ exige que seja feita uma oferta no prazo de quatro meses; regista que não 

                                                 
1 Entre outras medidas, contam-se a iniciativa «Juventude em Movimento», lançada em setembro de 2010, a 
«Iniciativa Oportunidades para a Juventude», lançada em dezembro de 2011, e as «Equipas de ação para a 
juventude», lançadas em janeiro de 2012; 
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foi possível, em nenhum país, garantir que todos os jovens sem emprego, educação ou 

formação tenham oportunidade para aceitar uma oferta no prazo de quatro meses, 

essencialmente devido a défices orçamentais; 

D. Considerando que a GJ conduziu à aplicação de reformas estruturais nos Estados-

Membros, tendo em vista, nomeadamente, o alinhamento dos seus modelos de educação e 

formação com as necessidades do mercado de trabalho, de modo a alcançar os seus 

objetivos; 

E. Considerando que em 2015, a fim de acelerar a mobilização das ações ao abrigo da IEJ, 

foi tomada a decisão de aumentar os recursos disponibilizados para o pré-financiamento 

da iniciativa em mil milhões de euros, o que representa um aumento de 1-1,5 % para 30 % 

para os Estados-Membros elegíveis; 

F. Considerando que o cumprimento dos objetivos fixados na Garantia para a Juventude é 

influenciado por fatores externos, como a situação económica ou o modelo de produção 

específicos de cada região; 

G. Considerando que a aplicação da GJ ainda não gerou resultados uniformes até ao 

momento e que, em alguns casos, tem sido difícil identificar e avaliar o seu impacto; 

1. Observa que a taxa de desemprego dos jovens e, em especial, a proporção de jovens que 

não estão empregados nem inseridos nos sistemas de educação e de formação, 

permanecem inaceitavelmente elevadas em alguns Estados-Membros ; congratula-se, por 

conseguinte, com o alargamento da IEJ até 2020; considera que o desemprego dos jovens 

deve ser tido em conta no próximo quadro financeiro plurianual (QFP), a fim de garantir a 

continuidade e a realização de uma análise da relação custo-eficácia do regime; 

2. Sublinha que os principais objetivos da IEJ são impulsionar a criação de emprego para os 

jovens e ajudar os Estados-Membros a criarem sistemas adequados para identificar as 

necessidades dos jovens e o apoio correspondente; salienta, por conseguinte, que, no 

futuro, a eficácia da GJ e da IEJ deve ser avaliada com base nos resultados com vista à 

criação ou à melhoria dos sistemas dos Estados-Membros que se destinam a apoiar os 

jovens na transição da escola para o trabalho; considera que, para que a GJ funcione de 

forma adequada, os serviços públicos de emprego locais devem também funcionar de 

forma eficaz; 

3. Congratula-se com o facto de a IEJ ter recebido um financiamento antecipado nos anos de 

2014 e 2015, bem como com o aumento do pré-financiamento inicial, com vista a garantir 

uma rápida mobilização de recursos; sublinha que, a partir de agora, a IEJ é, de entre 

todos os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), aquele que apresenta o 

melhor desempenho em termos de execução financeira; 

4. Congratula-se com o facto de as medidas da IEJ terem proporcionado apoio a mais de 1,4 

milhões de jovens e contribuído para que os Estados-Membros procedessem a operações 

de consolidação no valor de mais de 4 mil milhões de euros; 

5. Regista a existência de atrasos na execução da IEJ nos Estados-Membros em resultado 

adoção tardia do atual QFP, do quadro legislativo e do consequente atraso na nomeação 

das autoridades competentes; considera que tal constitui uma lacuna da base jurídica da 
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IEJ que deve ser colmatada pelos Estados-Membros através da rápida implementação do 

financiamento antecipado; 

6. Assinala que seria desejável que os Estados-Membros que ainda não o fizeram criassem 

uma definição de «oferta de qualidade»; exorta os Estados-Membros e a Comissão a 

recorrerem às redes existentes para trabalhar no desenvolvimento de características 

comummente acordadas para este conceito, tendo em conta as diferentes fontes existentes 

e em cooperação com as partes interessadas pertinentes1, com base em características 

como uma oferta que corresponda ao nível de qualificação e ao perfil dos participantes e 

às necessidades do mercado de trabalho, que ofereça oportunidades de trabalho que lhes 

permitam auferir um salário digno, beneficiar de proteções sociais e ter perspetivas de 

desenvolvimento, conduzindo a uma integração sustentável e adequada nesse mercado; 

7. Observa que o desfasamento entre as competências disponíveis e as necessidades do 

mercado de trabalho continua a ser um desafio em muitos Estados-Membros; solicita à 

Comissão que, no âmbito do Comité do Emprego da União Europeia (COEM), promova o 

intercâmbio de boas práticas entre os Estados-Membros e as partes interessadas 

relevantes, a fim de abordar esta questão, e se centre em iniciativas que facilitem a 

transição dos jovens para o mundo do trabalho; 

8. Solicita o desenvolvimento de conhecimento específico e de capacidades nos Estados-

Membros, no âmbito de serviços públicos de emprego (SPE), para apoiar as pessoas que 

não consigam encontrar um emprego no prazo de quatro meses após terem ficado 

desempregadas ou terem terminado o ensino formal; 

9. Observa que a falta de informação sobre o potencial custo da implementação de um 

regime num Estado-Membro pode resultar num financiamento inadequado para o 

implementar e atingir os seus objetivos; sublinha, por conseguinte, a necessidade de criar 

um sistema de indicadores e medidas para avaliar e acompanhar a eficácia dos 

instrumentos públicos de emprego e da GJ, dado que, ainda que tal sistema esteja previsto 

desde o início, ainda se verificam muitas lacunas; exorta os Estados-Membros a 

realizarem uma análise ex ante e a criarem uma visão geral do custo da execução da GJ; 

10. Manifesta preocupação com o facto de os dados sobre os beneficiários, as realizações e os 

resultados da IEJ serem escassos e frequentemente incoerentes; apela à Comissão e aos 

Estados-Membros para que tomem as medidas necessárias para criarem sistemas de 

acompanhamento mais modernos e menos complexos do ponto de vista administrativo 

para o restante financiamento ao abrigo da IEJ;  

11. Solicita que seja consagrada mais atenção aos resultados alcançados pelo programa da 

IEJ, mediante a definição de indicadores concretos sob a forma de novos serviços e 

medidas de apoio no mercado de trabalho nos Estados-Membros, resultantes do programa, 

e do número de contratos permanentes oferecidos; 

12. Considera que, a fim de avaliar a eficácia do regime, todos os aspetos devem ser 

avaliados, incluindo a sua relação custo-benefício; regista as estimativas anteriores 

                                                 
1 Como o Quadro de Qualidade para os Estágios, a declaração conjunta dos parceiros sociais europeus, 
intitulado «Rumo a uma Visão partilhada de Aprendizagem» e a jurisprudência do Tribunal de Justiça sobre o 
emprego precário. 
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facultadas pela Organização Internacional do Trabalho e pela Fundação Europeia para a 

Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (Eurofound) e solicita à Comissão que 

confirme ou atualize estas projeções; 

13. Observa que a maioria das reformas ao nível dos Estados-Membros ainda não foi 

totalmente implementada e que são necessários consideráveis esforços e recursos 

financeiros nacionais e europeus a longo prazo para alcançar os objetivos da GJ; 

14. Solicita que seja assegurado financiamento para o período pós-2020 no âmbito do 

próximo QFP; 

15. Insta a Comissão e os Estados-Membros a definirem objetivos realistas e concretizáveis, a 

avaliarem as disparidades, a analisarem o mercado antes de executarem os instrumentos, a 

melhorarem os sistemas de supervisão e de notificação e a melhorarem a qualidade dos 

dados, de modo a que os resultados possam ser avaliados de forma eficaz. 
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23.11.2017 

PARECER DA COMISSÃO DA CULTURA E DA EDUCAÇÃO 

dirigido à Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

sobre a aplicação da Iniciativa para o Emprego dos Jovens nos Estados-Membros 

(2017/2039(INI)) 

Relator de parecer: Momchil Nekov 

 

 

 

SUGESTÕES 

A Comissão da Cultura e da Educação 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. Sublinha o papel crucial da Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ) no que respeita a 

facilitar a execução da Garantia para a Juventude (GJ) e consequentemente combater, à 

escala da União, o fenómeno do desemprego dos jovens, estimado em cerca do dobro da 

média da taxa de desemprego global; congratula-se, a este respeito, com o facto de, não 

obstante a lenta adesão à IEJ, até outubro de 2016 o número de jovens desempregados 

ter diminuído significativamente; 

2. Recorda que o principal objetivo da IEJ é chegar a todos dos jovens que não trabalham, 

não estudam e não seguem uma formação (NEET), pelo que insta os Estados Membros 

a envidarem mais esforços em medidas de melhoria nos sistemas de ensino para ajudar 

os jovens em risco a permanecerem protegidos, bem como a identificarem e a visarem, 

através de medidas específicas e eficazes, as pessoas NEET – especialmente os jovens 

mais desfavorecidos, como as pessoas com deficiência – tendo em conta as suas 

necessidades específicas; insta os Estados-Membros a prestarem apoio personalizado 

para chegar a todos os NEET, com o objetivo de os registar; sublinha, além disso, a 

necessidade de avaliar as necessidades específicas e os obstáculos que enfrenta cada 

grupo-alvo para adotar medidas específicas; 

3. Sublinha, neste contexto, o papel importante das organizações de juventude com vista a 

chegar aos jovens mais vulneráveis e a sua capacidade para atuarem como 

intermediários entre os jovens e os serviços públicos de emprego; 

4. Reitera a necessidade de lançar estratégias de comunicação abrangentes, como 
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campanhas de sensibilização, utilizando os canais de comunicação social tradicionais e 

modernos, como as redes sociais; 

5. Observa com preocupação que os últimos relatórios de avaliação1 salientam que a 

primeira fase de execução da IEJ tendeu a concentrar-se principalmente em NEET 

altamente qualificados, mais do que naqueles que são pouco qualificados, estão inativos 

e não se encontram registados nos serviços de emprego públicos; observa que, de 

acordo com o Tribunal de Contas Europeu, o número de NEET desempregados 

diminuiu, ao passo que o número de inativos permaneceu estável; recorda, por isso, a 

necessidade de cooperação com os intervenientes locais – tais como as organizações de 

juventude, as ONG e os parceiros sociais – com vista a desenvolver medidas eficazes 

específicas através duma melhor orientação e chegando aos NEET inativos; 

6. Salienta, neste contexto, a importância das sinergias com o Fundo Social Europeu (FSE) 

para a oferta de formação pós-graduação de alto nível, que permitirá a execução efetiva 

da IEJ em todos os Estados-Membros; 

7. Sublinha a dificuldade de avaliar corretamente os resultados da execução da IEJ em 

virtude da falta de sistemas de monitorização e comunicação de informações em bom 

funcionamento, pelo que insta os Estados-Membros a abordarem esta falha considerável 

desenvolvendo, nomeadamente, medidas de seguimento específicas, tendo em vista a 

execução de políticas de juventude mais eficazes, duradouras e assentes em dados 

concretos; neste contexto, encoraja os Estados-Membros a trabalharem – a nível 

nacional, regional e local – em estreita colaboração com as organizações de juventude e 

as ONG de base; 

8. Exorta a Comissão a identificar e difundir boas práticas em matéria de 

acompanhamento e de comunicação de informações, com base na sua apreciação dos 

sistemas existentes nos Estados-Membros; 

9. Solicita aos Estados-Membros que elaborem uma análise dos custos de execução da GJ, 

a fim de garantir financiamento adequado e alcançar melhor os objetivos do regime; 

10. Exorta os Estados-Membros a criarem «balcões únicos» eficazes e facilmente acessíveis 

com o objetivo de prestar serviços de alta qualidade e orientação aos jovens num único 

local; reitera a necessidade de tornar a totalidade das medidas e instrumentos acessíveis 

a todos, através da maior variedade possível de meios de comunicação; 

11. Insta os Estados-Membros a certificarem-se de que a sua legislação permite que todos 

os jovens na faixa etária identificada se registem e participem efetivamente na IEJ2; 

12. Recorda a importância de melhorar a qualidade das propostas; realça, além disso, a 

                                                 
1 Tribunal de Contas Europeu, Relatório especial n.º 5/2014 sobre a implementação da Garantia para a Juventude 

e da Iniciativa para o Emprego dos Jovens; First results of the Youth Employment Initiative - Final Report 

(Primeiros resultados da Iniciativa para o Emprego dos Jovens – Relatório Final); Comissão Europeia, Iniciativa 

para o Emprego dos Jovens: Avaliação de Execução Europeia, outubro de 2016; análise aprofundada do EPRS, 

Jan Tymowski, junho de 2017. 
2 O quadro legislativo de alguns países considera que uma parte dos jovens, em especial os jovens com 

deficiências graves, está «impossibilitada de trabalhar». Não são capazes de se inscrever nos serviços públicos de 

emprego e, portanto, de participar na IEJ. 
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necessidade de abordar a qualidade em termos de mentoria e de orientação, a qualidade 

e a adequação da verdadeira formação individual, estágio ou emprego, bem como a 

qualidade dos resultados em comparação com os objetivos fixados; sublinha, a esse 

respeito, a necessidade de garantir a aplicação dos quadros de qualidade já existentes, 

como o Quadro Europeu de Qualidade, ao abrigo da IEJ; considera que os jovens 

também devem participar no acompanhamento da qualidade das propostas; recorda a 

necessidade de alargar a idade limite de 25 para 29 anos, a fim de refletir melhor a 

realidade que muitos dos jovens licenciados e dos que entram pela primeira vez no 

mercado de trabalho têm de enfrentar com quase 30 anos de idade; 

13. Salienta que é essencial criar mecanismos melhores para garantir que os jovens recebem 

propostas de elevada qualidade; chama a atenção para a falta de regulamentação das 

propostas de estágio no mercado aberto no que diz respeito à transparência da 

contratação, à duração e ao reconhecimento e salienta que apenas alguns Estados-

Membros definiram critérios mínimos de qualidade, nomeadamente para efeitos de 

acompanhamento da GJ e da IEJ; 

14. Salienta a necessidade de prolongar a IEJ para além de 2020 e garantir um 

financiamento adequado e duradouro no próximo QFP, tendo em conta as necessidades 

reais e os recursos necessários para concretizar os objetivos da iniciativa, com vista a 

conseguir resultados sustentáveis; 

15. Salienta igualmente a necessidade de garantir o financiamento adequado do Fundo 

Social Europeu (FSE) no próximo QFP.  
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PARECER DA COMISSÃO DOS DIREITOS DA MULHER E DA IGUALDADE DOS 
GÉNEROS 

dirigido à Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

sobre a execução da Iniciativa para o Emprego dos Jovens nos Estados-Membros 

(2017/2039(INI)) 

Relatora de parecer: Vilija Blinkevičiūtė 

 

 

 

SUGESTÕES 

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 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: 

A. Considerando que os jovens, e as mulheres jovens em particular, foram o grupo mais 

duramente afetado pela recente crise financeira e económica, que teve consequências 

graves para a emancipação económica das raparigas, para o emprego dos jovens, o bem-

estar mental e físico, bem como para o respetivo ambiente de trabalho, a situação 

demográfica, as condições de vida e o acesso à educação ou formação; 

B. Considerando que, na UE, as mulheres continuam a estar consideravelmente sub-

representadas no mercado de trabalho e nos cargos de gestão, sendo a taxa de emprego 

global das mulheres ainda quase 12 % inferior à dos homens; 

C. Considerando que «reduzir as disparidades salariais, de rendimentos e de pensões entre 

homens e mulheres e, por conseguinte, combater a pobreza entre as mulheres» é uma das 

prioridades identificadas pela Comissão no documento intitulado «Compromisso 

Estratégico para a Igualdade de Género 2016-2019»; 

D. Considerando que 31,5 % das mulheres ativas trabalham a tempo parcial, em comparação 

com 8,2 % dos homens ativos, e que pouco mais de 50 % das mulheres trabalham a tempo 

inteiro, face a 71,2 % dos homens, o que representa um desfasamento de 25,5 % da taxa 

de emprego a tempo inteiro; 

E. Considerando que o indicador relativo ao equilíbrio entre homens e mulheres não foi 

devidamente tido em conta nos objetivos da Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ); 
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F. Considerando que os artigos 9.º e 10.º do TFUE estipulam que, na definição e execução 

das suas políticas e ações, a União deve garantir um mercado de trabalho integrado e 

inclusivo apto a combater o impacto do desemprego e assegurar um nível elevado de 

emprego; que a UE deve zelar por condições de trabalho dignas em toda a União, 

mormente remunerações adequadas, uma proteção social adequada em conformidade com 

a regulamentação laboral, as convenções coletivas e o princípio da subsidiariedade, bem 

como um nível elevado de educação e formação, e combater a discriminação com base no 

sexo, na origem racial ou étnica, na religião ou crença, na deficiência, na idade ou na 

orientação sexual; 

G. Considerando a diversidade de situações dos jovens – tanto homens como mulheres – e as 

razões pelas quais não trabalham, não estudam, nem seguem uma formação (NEET); 

H. Considerando que as dificuldades em conciliar a vida profissional e a vida familiar devido 

à ausência de apoio adequado às responsabilidades familiares, à prestação de cuidados, 

assim como as disparidades em matéria de licença de paternidade e o desequilíbrio entre 

os géneros no mercado de trabalho daí resultante, continuam a limitar as oportunidades 

das mulheres no domínio da educação, dificultam a sua participação no mercado de 

trabalho, afetam as suas escolhas profissionais e a atividade económica; que, neste 

contexto, em muitos Estados-Membros, as mulheres constituem a vasta maioria dos 

trabalhadores em empregos precários, a tempo parcial ou em mini-empregos; que tudo o 

que precede terá um impacto negativo futuro nos seus rendimentos, quer em termos 

salariais, quer de pensões de reforma; 

I. Considerando que, para as mulheres jovens nas zonas rurais, as formas de trabalho 

irregulares ou o facto de não se registarem como estando desempregadas fazem com que 

os dados estatísticos sejam inexatos e provoquem disparidades nas suas pensões de 

reforma; que esta prática afeta negativamente toda a sociedade e, em particular, o bem-

estar das mulheres, assim como outras formas de seguros sociais e oportunidades para 

uma mudança de carreira ou futuras possibilidades de emprego; 

J. Considerando que as taxas de NEET estão a diminuir, embora tal não se fique a dever 

unicamente à IEJ; 

K. Considerando que os NEET são um grupo heterogéneo, com diferentes tipos de 

necessidades, pelo que é imperativo tomar medidas que assegurem a visibilidade das 

mulheres e das raparigas, assim como o aspeto do género, no quadro de uma IEJ 

renovada; 

L. Considerando que, de acordo com as avaliações nacionais da IEJ, é difícil envolver os 

jovens vulneráveis em alguns Estados-Membros; que, segundo um inquérito levado a cabo 

pelas autoridades de gestão no final de 2015, na primeira fase de implementação a IEJ 

conseguiu chegar, sobretudo, a uma faixa etária compreendida entre os 15 e os 24 anos 

(77 %), rapazes (51 %), pessoas com habilitações, pelo menos, ao nível do final do ensino 

secundário (75 %) e desempregados (77 %), mas não os inativos; 

1. Congratula-se com a diminuição do número de jovens desempregados e jovens NEET na 

UE desde 2013; sublinha, no entanto, que o desemprego dos jovens continua a ser uma 

preocupação primordial em muitos Estados-Membros; 
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2. Chama a atenção para a necessidade de uma estratégia e metodologia duplas, assentes na 

integração da igualdade de género, com uma aplicação horizontal no conjunto das 

iniciativas, das políticas e das medidas da UE no contexto da IEJ, tendo em especial 

atenção as mulheres jovens e as raparigas; 

3. Sublinha que é fundamental definir e garantir normas mínimas em matéria de qualidade 

dos empregos proporcionados no quadro da IEJ, as quais devem ser salvaguardadas para 

todos os jovens que (re)integrem o mercado de trabalho, devendo não só ter em conta o 

seu perfil profissional e a procura do mercado de trabalho, mas incluir também: emprego 

com base num contrato, condições de vida e de trabalho dignas, salários dignos, segurança 

social e direitos a pensão, acesso a estruturas de acolhimento de crianças, licenças, férias e 

emprego permanente; 

4. Reconhece o êxito da IEJ em termos de redução das taxas de desemprego dos jovens e de 

garantia do equilíbrio de género em particular, atendendo a que chegou a cerca de 48 % de 

homens e 52 % de mulheres; 

5. Solicita aos Estados-Membros que, no quadro da IEJ, apliquem na íntegra a Diretiva 

2000/78/CE relativa à igualdade de tratamento no emprego e a Diretiva 2010/41/UE 

relativa à aplicação do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres que 

exerçam uma atividade independente;  

6. Considera necessário que a Comissão e os Estados-Membros apresentem medidas 

positivas, para assegurar que as mulheres jovens e as raparigas recebam ofertas de 

emprego de qualidade e que não sejam levadas a sujeitar-se ou resignar-se a empregos 

precários, mal remunerados e temporários, com poucos ou nenhuns direitos laborais; 

7. Saúda a abordagem específica e a maior ênfase colocada na assistência individualizada, 

que contribuíram para o êxito geral da IEJ e, em particular, para garantir o equilíbrio entre 

homens e mulheres, o que tem um maior impacto na participação das mulheres no 

mercado de trabalho; incentiva a promoção da sensibilização para as questões de género 

na orientação e na aprendizagem ao longo da vida, disponibilizando serviços públicos de 

emprego que apoiem a participação das mulheres na vida ativa e a sua reintegração no 

mercado de trabalho após interrupções na carreira; 

8. Insta os Estados-Membros a compilarem dados estatísticos repartidos por género, para 

permitir à Comissão lançar uma avaliação de impacto da IEJ e da sua influência no 

equilíbrio entre homens e mulheres, de molde a possibilitar uma avaliação e uma análise 

exaustivas da sua execução; 

9. Exorta os Estados-Membros, sublinhando, ao mesmo tempo, a importância das 

organizações não governamentais e de outros intervenientes relevantes neste contexto, a 

desenvolver formas novas, inovadoras e mais personalizadas para abranger os NEET 

inativos, os quais enfrentam obstáculos como a pobreza, a exclusão social, a deficiência 

ou a discriminação múltipla, bem como a melhorar significativamente a comunicação, que 

pode facilmente ser adaptada aos diferentes grupos-alvo, e a encontrar formas de apoiar a 

reinserção das mulheres jovens no mercado de trabalho, no ensino ou na formação, 

assegurando a igualdade entre homens e mulheres no acesso ao emprego, na progressão na 

carreira, na conciliação da vida profissional e privada, a disponibilização de estruturas de 

acolhimento de crianças e de cuidados a adultos, e promovendo a igualdade de 
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remuneração entre trabalhadores masculinos e femininos, por trabalho igual ou de valor 

igual; 

10. Recorda que é fundamental combater os estereótipos de género de forma eficaz, a fim de 

aumentar a participação das mulheres em todos os segmentos do mercado de trabalho; 

exorta a União a liderar a luta contra os estereótipos de género, especialmente no domínio 

da educação, do trabalho e da formação contínua; 

11. Salienta a necessidade de concentrar a atenção na qualidade e na sustentabilidade das 

ofertas; incentiva iniciativas que visem combater a segregação com base no género nos 

domínios do ensino, da formação e do mercado de trabalho; salienta a importância de 

apoiar, com base em políticas específicas, a inclusão das raparigas e das mulheres em 

todos os setores da economia, nomeadamente a ciência, a tecnologia, a engenharia e a 

matemática (CTEM) e o empreendedorismo; convida os Estados-Membros a preverem 

programas, ações de formação e ensino para estimular as capacidades e as competências 

digitais dos jovens, sobretudo das mulheres e de quem vive em zonas rurais ou remotas, 

de molde a contribuir para a sua independência económica sustentável e de longo prazo e 

para que se tornem criadores dinâmicos de oportunidades de emprego; 

12. Sublinha que programas como a Garantia para a Juventude e a IEJ surgiram como uma 

reação a circunstâncias particularmente adversas; observa, porém, que estes programas 

não podem ser considerados substitutos de soluções sistémicas para o elevado nível de 

desemprego dos jovens nos Estados-Membros. 

13. Insta os Estados-Membros a prosseguirem a execução da IEJ, ao mesmo tempo que 

corrigem as suas deficiências, e a garantirem a continuação do financiamento da IEJ 

durante o período de vigência do próximo quadro financeiro plurianual (QFP). 

14. Salienta a necessidade de os Estados-Membros introduzirem quotas por género aquando 

da execução da IEJ, dado que esta medida positiva revelou ser uma das ferramentas mais 

eficazes para combater as desigualdades, a discriminação e os desequilíbrios de género; 

15. Insta os Estados-Membros a partilharem as melhores práticas, a fim de aprenderem uns 

com os outros, de molde a garantir que a IEJ obtém os melhores resultados; 

16. Exorta os Estados-Membros e a Comissão a avaliarem e a ponderarem cuidadosamente o 

financiamento futuro da Garantia para a Juventude e da IEJ, à luz da sua mais-valia em 

termos do aumento sustentável a longo prazo do emprego dos jovens; 

17. Incentiva os Estados-Membros a promoverem soluções adaptadas em função das regiões 

específicas e a evitarem soluções estéreis de «tamanho único»; 

18. Urge a Comissão a apresentar uma proposta atualizada, que preveja um aumento do 

orçamento da IEJ e dos instrumentos da a Garantia para a Juventude, dado que, perante a 

atual crise europeia e económica e o consequente abrandamento económico, os Estados-

Membros ainda estão a braços com elevados níveis de desemprego, dívida pública, 

crescimento reduzido e investimento insuficiente, bem como com cortes nas despesas 

públicas; 

19. Exorta os Estados-Membros a participarem em campanhas de sensibilização que tenham 
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por alvo todos as categorias em causa, sobretudo as que vivem em zonas remotas ou 

rurais, que são menos suscetíveis de ser devidamente formadas e informadas. 
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