
Luxemburgueses,
noruegueses e suíços
continuam desfrutando
dos níveis de vida mais
altos da Europa, segundo
pesquisa do Escritório

A Europa deve urgentemente
combater o desemprego entre os
jovens, na avaliação dos gover-
nos da França, Alemanha e Itá-
lia, cujos representantes reuni-
dos ontem em Paris pediram
ações para resgatar uma geração
inteira que enfrenta enormes difi-
culdades para encontrar empre-
go. Ministros do Trabalho desses
países cobraram um pacote de
medidas nesse sentido, incluin-
do a ajuda a pequenas empresas
e o estímulo ao aprendizado.

Cerca de 7,5 milhões de euro-
peus com idades entre 15 e 24 anos
estão sem emprego, educação ou
treinamento, de acordo com da-
dos da União Europeia (UE). O de-
semprego entre os jovens na UE
atingiu 23,6% em janeiro, mais do
que o dobro da taxa entre adultos.

“Temos que resgatar uma gera-
ção inteira de jovens que estão com
medo. Nós temos a geração melhor
educada e estamos deixando-a
ociosa. Isso não é aceitável”, disse
oministro do Trabalho italiano, En-
rico Giovannini,emumaconferên-
cia em Paris.

A Alemanha, em particular,
cansada da reação de muitos paí-
ses europeus em crise que a cul-
pam pela austeridade, tem nas úl-
timas semanas tomado medidas
para combater o desemprego, es-
tabelecendo acordos bilaterais
com a Espanha e Portugal.

Os ministros do Trabalho e das
Finanças da Alemanha disseram
na conferência que, para ajudar os
jovens a encontrar emprego, a Eu-
ropa deve continuar no caminho
das reformas estruturais e aumen-
tar sua competitividade, bem co-
mo fazer bom uso dos fundos co-
munitários disponíveis, incluindo
os 6 bilhões de euros que os líde-
res reservaram para o emprego de
jovens de 2014 a 2020.

Enquanto todos concordaram
com a urgência necessária para
combater o desemprego entre os
jovens, os ministros não oferece-
ram planos concretos, insistindo
que a Europa deve ser pragmática
e trabalhar em várias vertentes.

Hollande pede rapidez
na criação de novas vagas

Na abertura da conferência so-
bre o emprego dos jovens na Euro-

pa, o presidente francês, François
Hollande, afirmou que é necessá-
rio agir com “urgência” para a cria-
ção de novas vagas no mercado de
trabalho. “Temos que atuar com
urgência, seis milhões de jovens es-
tão desempregados na Europa e
quase 14 milhões não têm traba-
lho, não estudam ou não estão
aprendendo”, disse o presidente
francês durante o evento na Uni-
versidade de Ciências Políticas de
Paris com o tema “Europa: as pró-
ximas etapas”. “Seguir rápido é o
primeiro objetivo quando há ur-
gência, e há urgência para o empre-
go dos jovens”, afirmou, complen-
tando que “a ofensiva para o em-
prego dos jovens começa hoje”.

“Estamos de acordo com a
chanceler Angela Merkel em al-
cançar um verdadeiro plano para
o emprego dos jovens este ano”,
declarou Hollande, antes de ressal-
tar que a Comissão Europeia está
“mobilizada”, assim como o Parla-
mento Europeu, “consciente de
sua própria responsabilidade”.

O evento, organizado pelo Ins-
tituto Berggruen, conta ainda
com as participações de vários mi-
nistros franceses, italianos e ale-
mães, assim como empresários,
economistas e universitários.

Iniciativa para o crescimento e
o emprego na União Europeia

Os ministros do Trabalho da
França e Alemanha, Michel Sapin
e Ursula von der Leyen, respecti-
vamente, traçaram as grandes me-
tas do plano “Iniciativa europeia
para o crescimento e o emprego”.

A iniciativa ressaltará o acesso
ao crédito para as pequenas e mé-
dias empresas e no desenvolvi-
mento da formação e da mobilida-
de, e tentará otimizar os recursos
europeus já existentes.

As discussões de ontem devem
resultar em uma reunião dos mi-
nistros do Trabalho dos 27 países
da União Europeia no dia 3 de ju-
lho em Berlim, presidida pela
chanceler alemã Angela Merkel,
após a reunião de cúpula euro-
peiaem30dejunhoemBruxelas.

“Nesta ocasião também tere-
mos que dar uma nova amplitude
a este plano para o emprego dos jo-
vens, com o objetivo de evitar
uma ‘ruptura’ geracional com a ju-

ventude europeia afetada pela cri-
se e o desemprego”, destacou Ho-
llande, antes de advertir que a cri-
se questiona “a ideia de uma Euro-
pa de esperança e de proteção”.

A Alemanha tem uma taxa de
8% de desempregados entre os jo-
vens entre 15 e 24 anos, o menor
índice da União Europeia, mas na
França o número chega a 25%, na
Itália e em Portugal a 38%, e na
Grécia e na Espanha supera inclu-
sive os 55%. Agências
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Emprego para os
jovens mobiliza UE
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Movimento liderado pela França, Alemanha e Itália tenta reverter crise com medidas de

incentivo à criação de vagas, como crédito à pequena empresa e cursos de aperfeiçoamento

Facilidade de crédito
para pequenas
e médias empresas
é uma das propostas
do plano “Iniciativa
europeia para o
crescimento e o
emprego” que visa
a empregabilidade dos
jovens de 15 a 24 anos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 maio 2013, Mundo, p. 26.




