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O que é uma
Garantia Europeia
para os Jovens?
O PES reclama a introdução de uma Garantia
europeia para os jovens na forma de um “novo
contrato social” que ofereça aos jovens um
emprego, um estágio ou prosseguimento de
estudos, o mais tardar, quatro meses após
conclusão do ciclo de estudos ou inscrição no
centro de emprego.
O desemprego dos jovens custa, em cada ano,
mais de 100.000 milhões de euros* à União
Europeia.
10.000 Milhões de euros* bastariam para retirar
2 milhões de jovens do desemprego até 2014.

Quais as medidas que
os governos e a EU
podem implementar?

Dar uma oportunidade aos jovens.
A UE deve actuar no sentido de ajudar as
pessoas a superar a crise.
Como?

1. A nível europeu:
•
•

Já existe uma Garantia para os jovens na Áustria, e
encontra-se em curso uma proposta na Finlândia e no
Luxemburgo.

* Para conhecer os números exactos, consultar www.youth-guarantee.eu

5,5 milhões de jovens europeus estão
actualmente sem emprego. Algumas das
consequências deste facto são: os jovens não
têm nenhuma oportunidade de evolução, os
Estados e as suas empresas sofrem perdas
financeiras, os trabalhadores são cada vez
menos qualificados e o desaceleramento da
economia europeia.
Enquanto a crise económica se agrava, os
jovens estão incapacitados de contribuir
positivamente para a sociedade. As diferenças
sociais são cada vez mais evidentes e
ameaçam alienar toda uma geração.

Um quadro europeu que defina os critérios
mínimos para as Garantias para os jovens
Uma ajuda financeira para criar novos
empregos através da reafectação dos
recursos dos fundos comunitários europeus não utilizados: 10.000 milhões de
euros.

2. Ao nível nacional:

Sabia que?

O que está em jogo?

Introdução de uma legislação relativa à Garantia para os jovens.

As mulheres contam!
As mulheres têm sido mais violentamente
afectadas pela crise e enfrentam vários
obstáculos no acesso ao mercado de trabalho. O
PES Mulheres está determinado a lutar contra a
segregação entre géneros na área da educação, a
desenvolver o emprego e as competências das
mulheres na economia verde e a fazer pressão
para que uma licença de maternidade apropriada
seja instaurada à escala europeia.

