Resumo para o cidadão
Agenda para novas competências e empregos
O QUE ESTÁ EM CAUSA?

•

A taxa de desemprego na Europa é excessivamente elevada, atingindo quase os 10%, o
que se deve em parte, mas não só, à crise económica.

•

A população europeia está a envelhecer, pelo que será necessário aumentar a
percentagem da população activa se quisermos preservar o nosso modelo social.

•

As pessoas precisam de ter as competências necessárias para os empregos do futuro.

QUE MEDIDAS PROPÕE A UE?

•

Melhorar o funcionamento dos mercados de trabalho mediante novas reformas que
possibilitem:

- contratos de trabalho que permitam às pessoas entrar e progredir no mercado de trabalho;
- subsídios de desemprego mais flexíveis;
- um apoio mais adaptado às necessidades de cada pessoa que procura emprego;
- incentivos mais eficazes para tirar partido das oportunidades de aprendizagem.
•

Proporcionar às pessoas a aquisição de competências adequadas ao mercado de
trabalho:

- será estabelecido um "panorama de competências a nível da UE"' para que as pessoas
tenham uma noção mais clara das competências mais necessárias no mercado de trabalho
actual e futuro;
- outras acções permitirão o desenvolvimento adequado de diferentes competências que
ajudarão as pessoas a encontrar trabalho.
•

Melhorar a qualidade do emprego e as condições de trabalho:
- proceder-se-á à revisão do actual quadro jurídico em matéria de emprego, saúde e
segurança (nomeadamente no que respeita ao tempo de trabalho e à mobilidade dos
trabalhadores entre diferentes países da UE) de forma a promover tanto o crescimento como
a qualidade do emprego;

-

a legislação passará a ser mais eficaz, mais compreensível e mais facilmente aplicável pelos
particulares e pelas empresas.

•

Criação de postos de trabalho através da melhoria das condições que determinam a
criação e a gestão de uma empresa, tais como:
- uma eventual redução dos impostos sobre o trabalho;
- a redução dos encargos administrativos.

QUEM BENEFICIARÁ E COMO?
Todos os europeus beneficiarão das medidas propostas na medida em que:
•

mais pessoas obterão emprego;

•

o crescimento e o emprego contribuem para financiar os sistemas de segurança social
nacionais;

•

os grupos vulneráveis mais afectados pela crise poderão mais facilmente reinserir-se ou
manter-se no mercado de trabalho.

PORQUÊ UMA ACÇÃO A NÍVEL DA UE?
•

Os países da UE enfrentam problemas semelhantes em matéria de emprego,
nomeadamente a concorrência de outras regiões do mundo, pelo que as soluções devem ser
procuradas em conjunto.

•

É necessária uma maior mobilidade dos trabalhadores entre os países da UE, sendo
essa mobilidade mais eficazmente incentivada a nível europeu.

PARA QUANDO ESTÁ PREVISTA ENTRADA EM VIGOR DA PROPOSTA?
Durante os próximos anos serão aplicadas uma série de medidas, sendo a "Agenda" válida até 2014.
2010 – Publicação de informações sobre as 25 profissões com as maiores taxas de crescimento
na Europa, bem como uma análise das competências requeridas.
2011 – Prioridade dada ao debate com os países da UE sobre as reformas do mercado de
trabalho.
Até 2012 – Criação e entrada em funcionamento do panorama de competências a nível da UE.

