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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. Recorda que a educação é um investimento no nosso futuro comum: tem um impacto 
positivo na coesão social, que é uma condição prévia para o crescimento económico, a 
criação de emprego e o emprego; salienta o papel da educação e da cultura no 
desenvolvimento pessoal e no espírito crítico dos cidadãos, na mobilidade social, na 
promoção da criatividade e da inovação e na sensibilização para os grandes desafios 
coletivos, como as alterações climáticas, a transformação digital e as tecnologias 
revolucionárias; recorda o objetivo de melhorar continuamente as políticas  da UE e dos 
Estados-Membros em matéria de educação, formação e competências, a fim de 
proporcionar uma educação inclusiva, acessível e de elevada qualidade, bem como uma 
aprendizagem abrangente ao longo da vida e formação para todos, atualização de 
competências e requalificação, nomeadamente das pessoas com níveis mais baixos de 
educação ou empregabilidade, dos jovens que não trabalham, não estudam e não 
seguem uma formação (NEET) e dos desempregados de longa duração; defende a 
necessidade de preparação para o futuro impacto que o progresso tecnológico terá no 
mercado de trabalho e no público, incluindo a automatização, a inteligência artificial e a 
robótica, bem como na vida quotidiana e nas nossas relações pessoais e coletivas com o 
conhecimento, a aprendizagem e a informação; recorda, a este respeito, a importância 
de adquirir competências no domínio da literacia mediática para combater a 
desinformação e desenvolver uma cidadania digital ativa;

2. Sublinha a necessidade de aplicar plenamente o Pilar Europeu dos Direitos Sociais 
(PEDS); apela à adoção atempada da Garantia para a Infância e a uma aplicação 
vigorosa por parte dos Estados-Membros da Garantia para a Juventude, bem como à 
consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relativos a uma educação de 
qualidade, de modo a que todos possam aceder à educação, à formação e à 
aprendizagem ao longo da vida inclusivas e de qualidade, a fim de poderem participar 
plenamente na sociedade e aceder ao mercado de trabalho; insta a Comissão a 
apresentar rapidamente um plano de ação para a aplicação do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais e a aperfeiçoar os indicadores do seu painel social, bem como o respetivo 
acompanhamento;

3. Salienta a necessidade de os Estados-Membros aumentarem o reconhecimento mútuo e 
a portabilidade de competências, diplomas e qualificações pessoais no mercado interno 
de trabalho, contribuindo assim para a construção de um Espaço Europeu da Educação 
que melhore a mobilidade laboral e reforce a competitividade internacional da economia 
da UE;

4. Considera que o apoio financeiro sem precedentes da UE a uma recuperação 
pós-COVID-19 deve procurar recuperar os postos de trabalho e o crescimento 
económico perdidos, de uma forma que seja inclusiva e equitativamente benéfica para 
todos, e que o apoio deve abordar as desvantagens socioeconómicas estruturais, 
incluindo o abandono escolar precoce e o insucesso escolar; recorda que a continuidade 
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da escolarização está estreitamente ligada ao acesso aos sistemas de proteção social que 
satisfazem as necessidades básicas das crianças e das suas famílias, incluindo a nutrição 
e os cuidados de saúde de qualidade; salienta que a transição ecológica e digital 
europeia não pode ser eficazmente lograda sem uma transformação gradual e 
abrangente dos sistemas de educação e formação, o que exigirá grandes investimentos e 
uma ênfase especial no facto de ninguém dever ser deixado para trás; salienta a 
necessidade de retirar ensinamentos da crise de COVID-19, aplicando as boas práticas 
de alguns países, como a aprendizagem entre pares e a utilização de ferramentas digitais 
no ensino; 

5. Manifesta preocupação relativamente ao impacto da pandemia de COVID-19 na 
educação, uma vez que existem graves discrepâncias entre os Estados-Membros no que 
respeita ao acesso à educação digital e que, em alguns Estados-Membros, 32 % dos 
alunos não tiveram acesso à educação durante vários meses, tanto por motivos 
estruturais como materiais; manifesta a sua preocupação quanto à impossibilidade de os 
estudantes na universidade e no ensino e na formação profissionais (EFP) seguirem os 
seus programas curriculares normais, o que afetará o seu já dificultado acesso ao 
mercado de trabalho, tendo em conta que em 2018, segundo o Eurostat, 26,3 % dos 
jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 29 anos já se encontravam em risco 
de pobreza ou exclusão social na UE1; salienta que a transição ecológica e digital na UE 
se deve basear na justiça social, abordar domínios como o emprego, as competências e a 
educação e prestar apoio e assistência imediata às pessoas mais afetadas pela pandemia 
de COVID-19 no que toca ao acesso às necessidades básicas, como os mais jovens, as 
mulheres, as pessoas com deficiência, os pais solteiros, as pessoas idosas e outros 
grupos vulneráveis; salienta o papel que a educação para a saúde e a prevenção médica 
de base nas escolas desempenha na atenuação dos efeitos de surtos pandémicos e na 
prevenção e preparação para futuras emergências de saúde pública;

6. Insta os Estados-Membros a aumentarem as suas dotações – em percentagem de produto 
interno bruto – atribuídas à educação e a incluírem nos seus planos nacionais de 
recuperação e resiliência investimentos ambiciosos para todos os níveis de ensino, 
incluindo o EFP, a melhoria de competências e a requalificação, como condição para 
uma recuperação económica que fomente a coesão social e combata as desigualdades;

7. Congratula-se com a inclusão, no Semestre Europeu, das componentes relativas às 
atividades específicas nos setores da educação, da cultura, do desporto e dos meios de 
comunicação social constantes do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR); 
insta a Comissão a acompanhar de perto os relatórios intercalares dos Estados-Membros 
sobre a execução dos PNR no âmbito do Semestre Europeu, a fim de verificar em que 
medida os objetivos do MRR foram atingidos;

8. Insta a Comissão a integrar melhor a educação no quadro do Semestre Europeu e a 
alargar a sua atual ênfase de modo a incluir os objetivos sociais, a educação digital e a 
qualidade da educação prestada, para avaliar a evolução e as reformas dos sistemas 
educativos e averiguar, de forma coerente, a execução dos planos de ação e das agendas 
e a consecução dos objetivos de recuperação da UE em toda a União;

9. Insta os Estados-Membros a desenvolverem planos nacionais para a recuperação e a 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Young_people_-_social_inclusion

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Young_people_-_social_inclusion
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resiliência com uma dotação de, pelo menos, 25 % em prol do investimento social, e a 
darem prioridade, especialmente nas recomendações específicas por país, a 
investimentos destinados às infraestruturas e aos equipamentos digitais para 
estabelecimentos de ensino e alunos, a fim de garantir a igualdade de acesso ao ensino à 
distância e em linha a crianças, estudantes e jovens com deficiência, pessoas com menos 
oportunidades e pessoas de grupos desfavorecidos, de áreas remotas e rurais e a pessoas 
com necessidades educativas especiais, uma vez que todas as crianças e todos os jovens 
devem beneficiar de oportunidades de aceder à educação;

10. Regista que a pandemia de COVID-19 afetou gravemente os setores e indústrias 
criativos e culturais, incluindo os eventos e espetáculos, o turismo cultural e as práticas 
do património cultural imaterial, e que representa uma ameaça existencial para muitos 
artistas e empresas criativas; lamenta que o impacto na cultura não tenha sido refletido 
na Comunicação da Comissão, de 17 de setembro de 2020, sobre a Estratégia Anual de 
Crescimento Sustentável da UE para 2021 (COM(2020)0575), e solicita à Comissão e 
aos Estados-Membros que identifiquem e adotem iniciativas específicas para proteger 
este setor; insta, mais especificamente, os Estados-Membros a darem uma forte ênfase à 
cultura, afetando pelo menos 2 % dos seus orçamentos nacionais referentes ao MRR aos 
setores culturais e criativos, uma vez que todo o setor se encontra entre os mais afetados 
– e continuará a estar entre os mais afetados a médio prazo – e é, potencialmente, o mais 
gravemente afetado pela pandemia de COVID-19; incentiva os Estados-Membros a 
intensificarem os esforços tendentes à melhoria dos seus sistemas de proteção social e 
das condições de trabalho da mão de obra neste setor; 

11. Exorta os Estados-Membros a integrarem a recomendação do Parlamento no sentido de 
dar prioridade aos investimentos na educação e na formação, afetando ao setor pelo 
menos 10 % dos seus orçamentos nacionais referentes ao MRR, a fim de permitir a sua 
adaptação aos novos desafios gerados pela pandemia e a uma transição digital e 
ecológica justa;

12. Insta a Comissão e os Estados-Membros a aproveitarem o MRR para criar as condições 
necessárias para garantir o acesso à educação digital e à educação mista em toda a 
União Europeia, para que possa ser um instrumento complementar ao ensino presencial 
e tornar os sistemas de educação mais inclusivos, prestando especial atenção à 
igualdade de acesso a uma educação e formação de elevada qualidade para grupos 
desfavorecidos, a fim de compensar o facto de o contexto socioeconómico individual 
ser atualmente um dos fatores mais determinantes no que diz respeito ao desempenho 
escolar das crianças e dos jovens; manifesta a sua preocupação pelo facto de a 
percentagem de jovens NEET ter aumentado acentuadamente e apela a um 
financiamento específico que potencie novas oportunidades para este grupo vulnerável; 
recorda o objetivo da Agenda de Competências da UE de reduzir drasticamente o défice 
de competências digitais, tendo simultaneamente em conta o facto de 42 % dos 
europeus ainda não possuírem competências digitais básicas, o que permitiria assim a 
participação digital ativa dos cidadãos; exorta a Comissão a integrar melhor a educação 
digital no Semestre Europeu; salienta, além disso, a necessidade de colmatar as 
disparidades significativas entre homens e mulheres no que respeita a competências 
digitais e a empregos no setor da tecnologia;

13. Insta os Estados-Membros a tomarem as medidas necessárias para reforçarem as suas 
infraestruturas digitais, a sua conectividade e os métodos educativos utilizados nas 



PE662.131v03-00 6/9 AD\1223217PT.docx

PT

escolas, nas universidades e nos centros de aprendizagem, bem como a acelerarem as 
reformas que implementam a transformação digital, garantindo assim que todos os 
europeus possam ser beneficiados, exortando ainda os Estados-Membros a envidarem 
esforços especiais para garantir que a educação em linha seja acessível a todos; recorda, 
neste contexto, a necessidade de formar adequadamente professores, formadores e pais, 
que desempenham um papel crucial na transformação digital, especialmente no tocante 
a novos formatos de aprendizagem, por exemplo à distância e mista; salienta a 
necessidade de avaliar exaustivamente o impacto da sobre-exposição ao mundo digital e 
apela à adoção de medidas que promovam uma melhor compreensão dos riscos 
colocados pelas tecnologias digitais, que podem afetar particularmente as crianças e os 
jovens; frisa que, a longo prazo, a acessibilidade à educação digital e em linha não deve 
ser concebida como um substituto da interação direta entre professores e alunos, mas 
sim como um complemento, uma vez que só a aprendizagem presencial pode assegurar 
efetivamente a aquisição de competências interpessoais e sociais;

14. Insta a Comissão a apoiar os Estados-Membros mais atrasados no desenvolvimento das 
respetivas infraestruturas digitais e conectividade, disponibilizando consultas adicionais 
de peritos;

15. Congratula-se com o facto de o Mecanismo de Recuperação e Resiliência apoiar a 
transição digital com um nível mínimo de 20 % das despesas relacionadas com o setor 
digital e, a este respeito, realça a necessidade de assegurar que um número máximo de 
cidadãos da UE possa beneficiar da conectividade da sociedade a gigabits, incluindo os 
que vivem em zonas rurais e remotas; salienta que a banda larga deve ser considerada 
um bem público e que a sua infraestrutura deve ser adequadamente financiada, a fim de 
ser universalmente acessível, enquanto passo crítico para eliminar o fosso digital e 
assegurar um acesso justo e equitativo à economia digital;

16. Constata a necessidade de prestar um apoio específico ao setor dos meios de 
comunicação social, que desempenha um papel fundamental nas nossas democracias, de 
uma forma que respeite e promova a liberdade e o pluralismo dos meios de 
comunicação social numa altura em que o ambiente em linha é cada vez mais dominado 
por alguns grandes intervenientes, com um aumento do poder de mercado e das bases 
tributáveis mais móveis, o que impede por vezes muitas empresas europeias mais 
pequenas de se lançarem e expandirem em todo o mercado único, tal como salientado 
na Comunicação da Comissão sobre a estratégia anual de crescimento sustentável da UE 
para 2021; chama a atenção dos Estados-Membros para as medidas específicas previstas 
no Plano de Ação para os Meios de Comunicação Social da Comissão, apresentado em 
3 de dezembro de 2020, para ajudar os setores da radiodifusão, da imprensa e do cinema 
a recuperar da grande perda de receitas publicitárias resultante do confinamento imposto 
pela pandemia e a impulsionar a sua produção e distribuição de conteúdos digitais; 
considera que tais medidas devem fazer parte das despesas visadas pela atribuição ao 
setor digital de, no mínimo, 20 % de cada plano nacional de recuperação e resiliência;

17. Insta os Estados-Membros a reforçarem a recuperação e a resiliência à crise do setor do 
desporto em geral – e do desporto recreativo em particular – e a garantirem o pleno 
acesso do setor do desporto ao MRR; salienta que o desporto desempenha funções 
societais importantes, promovendo a inclusão, a integração e valores como o respeito 
mútuo, a solidariedade, a diversidade e a igualdade, incluindo a igualdade de género, e 
frisa que é benéfico para abordar e prevenir os impactos do confinamento familiar 
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alargado e do encerramento das escolas na saúde física e mental; solicita à Comissão, a 
este respeito, que reforce a inclusão pelo desporto e explore novas vias para maximizar 
o seu impacto e alcance;
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