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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 instrumento fundamental para alcançar os objetivos do 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais, segundo o qual «Todas as pessoas têm direito a uma 
educação inclusiva e de qualidade, a formação e aprendizagem ao longo da vida, a fim 
de manter e adquirir competências que lhes permitam participar plenamente na 
sociedade e gerir com êxito as transições no mercado de trabalho»;

2. Assevera que uma educação e uma formação adequadas na transição para economias 
sustentáveis do ponto de vista ambiental e social podem tornar-se um importante 
propulsor de criação de emprego, justiça social e erradicação da pobreza;

3. Realça que a transição para uma sociedade mais sustentável do ponto de vista ambiental 
exige trabalhadores qualificados e considera o Fundo para uma Transição Justa deve 
prever um forte investimento na educação, no ensino e na formação profissionais (EFP) 
e na reconversão profissional;

4. Salienta a importância dos sistemas de proteção social para uma transição justa, 
porquanto permitem aos trabalhadores e às suas famílias satisfazer as necessidades 
básicas, incluindo o acesso ao ensino pré-escolar e à educação a longo prazo;

5. Solicita um reforço do diálogo entre as universidades e as empresas, a fim de fomentar a 
realização de estudos em setores que ofereçam oportunidades de emprego, 
especialmente em comunidades, regiões e setores vulneráveis;

6. Insta os governos e os empregadores a investirem em programas e medidas para garantir 
que as pessoas vulneráveis adquiram as competências necessárias a uma transição 
bem-sucedida para uma economia com emissões nulas;

7. Salienta que o Espaço Europeu da Educação deve abarcar a formação transversal em 
competências relacionadas com a transição ecológica e digital, bem como uma ligação 
adequada ao mundo do trabalho, especialmente nos níveis finais dos programas 
escolares.


