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RESUMO 

 

Introdução 
 

O presente estudo analisa o impacte do Parlamento Europeu sobre aspectos da política social 

consagrados no Tratado de Amesterdão, sobre o Conselho Europeu extraordinário sobre emprego, 

realizado no Luxemburgo,  e sobre cada um 23 actos legislativos em matéria de política social 

adoptados pelo Conselho entre Setembro de 1994 e Dezembro de 1998. Considera igualmente o 

impacte dos cinco relatórios sobre política social de iniciativa do próprio Parlamento. 

 

Durante o período em apreço, podia ser adoptada legislação segundo quatro processos: consulta, 

cooperação, co-decisão e segundo o Acordo sobre a Política Social. Em termos gerais, embora as 

possibilidades de o Parlamento exercer influência no processo de consulta sejam limitadas, ele 

dispõe de um impacte potencial consideravelmente maior no âmbito dos processos de cooperação e 

de co-decisão. A adopção de legislação ao abrigo do Artigo 4(2) do Acordo sobre a Política Social 

exclui o Parlamento da participação formal no processo legislativo. 

 

Tendo passado por períodos de neoliberalismo (1957-1972), activismo (1972-1980), estagnação 

(1980-1986) e optimismo (1986-1993), a política social da Comunidade Europeia atravessa 

actualmente uma fase de incerteza, num momento em que a Comissão e o Parlamento se debatem 

com a questão complexa de definir as reformas necessárias para responder aos desafios 

contemporâneos. O debate tem-se perfigurado em torno de três temas: como combater da melhor 

forma o persistente elevado nível de desemprego, como responder às transformações radicais 

sociais, económicas e tecnológicas, e como colocar os direitos económicos e sociais no cerne das 

actividades da União. O Programa de Acção Social da Comissão para 1998-2000 dá prioridade a 

estes temas. 

 

O Tratado de Amesterdão 
 

Representantes do Parlamento participaram no Grupo de Reflexão, tendo existido uma troca de 

opiniões regular entre o Conselho Europeu e as reuniões ministeriais da Conferência 

Intergovernamental e o Parlamento.  Deste modo, o Parlamento esteve envolvido mais de perto nas 

negociações do Tratado de Amesterdão do que em qualquer das Conferências Intergovernamentais 

anteriores, tendo começado por definir a sua posição em relação à Conferência, em 17 de Maio de 

1995, muito antes de qualquer outra instituição ou dos Estados-Membros. Durante a Conferência 

Intergovernamental, o Parlamento adoptou mais seis resoluções definindo, entre outras, as suas 

propostas em matéria de política social.  

 

As disposições do Tratado de Amesterdão em matéria de política social reflectem muitas das 

recomendações contidas nessas resoluções. Talvez o feito mais importante seja a incorporação do 

Acordo sobre a  Política Social, um dos principais objectivos do Parlamento. O artigo 118º institui 

uma base para a acção da Comunidade em matéria de exclusão social, conforme exigira o 

Parlamento. O artigo 119º foi revisto, a pedido do Parlamento, para permitir a discriminação positiva 

das mulheres. 

 

Foram atendidas as exigências do Parlamento no sentido de ser adoptado um Título sobre Emprego e 

de que a promoção de um elevado nível de emprego se tornasse um objectivo da Comunidade. Foi 

criado um novo Comité Permanente do Emprego e foram tomadas medidas conducentes à adopção 

pelo Conselho Europeu de directrizes em matéria da política de emprego, conforme exigira o 

Parlamento. No entanto, embora o Parlamento exigisse um Título sobre Emprego para comprometer 
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os Estados-membros e a Comunidade a determinados procedimentos comuns e princípios básicos 

em matéria de política de emprego, o Título ficou genericamente limitado a disposições exortando a 

uma maior cooperação e coordenação das políticas nacionais, não instituindo uma base que permita 

à Comunidade tomar novas iniciativas relevantes neste domínio. 

 

O Parlamento exigira que os direitos constantes da Carta Comunitária dos Direitos Sociais 

Fundamentais dos Trabalhadores da Comunidade, de 1989, ficassem consagrados no Tratado e 

fossem alargados a todos os cidadãos da União. No entanto, apesar de o Tratado mencionar 

efectivamente a Carta, bem como a Carta Social Europeia de 1961, as referências não afectam a 

posição legal dos cidadãos enquanto indivíduos, embora essa atitude possa ser entendida como um 

gesto de compreensão pelas preocupações do Parlamento nesta matéria. 

 

A proposta do Parlamento no sentido de serem dadas garantias de não-discriminação dos direitos 

sociais e económicos dos nacionais de países terceiros legalmente residentes na Comunidade não foi 

adoptada. 

 

O Conselho Europeu Extraordinário sobre Emprego, realizado no Luxemburgo 
 

O Parlamento definiu propostas que apresentou ao Conselho Europeu Extraordinário sobre o 

Emprego, realizado no Luxemburgo em 21 de Outubro de 1997. As conclusões do Conselho e as 

directrizes para o emprego em 1998 reflectem muitas das recomendações do Parlamento. Tanto o 

Conselho como o Parlamento concordaram que: 

- a realização do mercado único era essencial para estimular o crescimento económico; 

- os encargos sobre as empresas deveriam ser reduzidos; 

- a rapidez de acesso ao capital de risco deveria ser melhorada; 

- os Fundos Estruturais deviam ser utilizados de forma mais activa para a promoção do 

emprego; 

- o estabelecimento das Redes Transeuropeias é essencial para reforçar a competitividade;  

- o Banco Europeu de Investimento (BEI) deveria conceder empréstimos às pequenas e 

médias empresas (PME). 

 

Além disso, as directrizes de emprego reflectiram as recomendações do Parlamento para que os 

Estados-membros recorressem, de preferência, a medidas activas e não passivas no combate ao 

desemprego, aumentassem os recursos financeiros destinados a acções de formação dos 

desempregados, os parceiros sociais celebrassem acordos sobre formação e os Estados-membros 

promovessem a flexibilidade dos horários de trabalho em conjugação com medidas de segurança 

adequadas em favor dos trabalhadores. 

 

Estes pontos tinham sido levantados igualmente pela Comissão Europeia, ainda que por vezes com 

uma tónica diferente. No entanto, uma importante medida, adoptada pelo Conselho Europeu do 

Luxemburgo, deve-se inteiramente à iniciativa do Parlamento, nomeadamente a iniciativa a favor do 

crescimento e do emprego que irá financiar o emprego nas PME. 

 

As propostas do Parlamento rejeitadas pelo Conselho dividem-se em três grupos. Em primeiro lugar, 

o Conselho recusou-se a definir critérios que permitissem avaliar as políticas de emprego dos 

Estados-membros. Em segundo lugar, foram ignoradas as recomendações tanto para garantir 

emprego por um ano aos desempregados que participaram em acções de reconversão profissional 

como para os parceiros sociais celebrarem acordos de rotação de emprego. Em terceiro lugar, 

embora o Parlamento exigisse que se tomassem medidas no domínio dos impostos, o Conselho 

limitou-se a pedir aos Estados-membros que analisassem determinadas reformas fiscais. 
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Emprego e Mercado de Trabalho 
 

A questão da informação e consulta dos trabalhadores esteve agendada durante muitos anos, tendo 

adquirido importância para as "multinacionais europeias" na sequência do desenvolvimento do 

mercado interno. O Parlamento interessou-se particularmente por esta área, como o indicam as 

resoluções e alterações relativas a uma série de medidas legislativas. No caso desta Directiva, ao 

participar no processo legislativo ao abrigo do "processo de cooperação", o Parlamento clarificou 

efectivamente algumas das disposições da Directiva. O Parlamento garantiu a necessidade de 

critérios objectivos para definir as circunstâncias em que a gestão central não é obrigada a prestar 

informações, alegadamente por prejudicar o funcionamento de uma empresa e que a Comissão irá 

rever a execução da Directiva  cinco anos depois da sua adopção, em vez dos sete anos inicialmente 

propostos. O impacte do Parlamento sobre esta Directiva também ilustra a sua influência ao longo 

dos tempos. Em resultado de uma alteração do Parlamento de 1991 a uma primeira proposta, as 

dimensões da população activa serão baseadas no número médio de trabalhadores dos dois anos 

anteriores. 

 

O Parlamento teve um impacte muito significativo sobre a Directiva 96/71/CE relativa ao 

destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços, que estabelece as 

regulamentações de trabalho nacionais aplicáveis a trabalhadores destacados por uma empresa num 

Estado-membro para efectuar trabalho temporário num outro Estado-membro. As alterações 

apresentadas pelo Parlamento ao projecto de Directiva definiam que as empresas sediadas no 

exterior da Comunidade não deveriam ser colocadas numa posição mais favorável que as empresas 

comunitárias, reduziam o limiar de tempo para a exclusão de trabalhadores da Directiva e permitiam 

a aplicação aos trabalhadores de condições de emprego mais favoráveis que as vigentes no país de 

acolhimento. Além do mais, as alterações do Parlamento alargaram significativamente o âmbito das 

condições de emprego coberto pela Directiva e permitiram aos trabalhadores intentar acções legais 

visando zelar pelo cumprimento dos seus direitos ao abrigo da Directiva no país de acolhimento. O 

Parlamento garantiu ainda a inclusão de disposições de cooperação entre os Estados-membros no 

âmbito de aplicação da Directiva e de uma análise da Directiva pela Comissão com vista a identificar 

deficiências na sua execução. 

 

O Parlamento teve muito pouco impacte sobre a Directiva 98/50/CE que altera a Directiva 

77/187/CEE relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros  respeitantes à 

manutenção dos direitos dos trabalhadores em caso de transferência de empresas. Embora o 

Parlamento se opusesse firmemente à alteração do conceito de "transferência" e a Comissão 

aceitasse a alteração do Parlamento relativa a este ponto, o Conselho optou por uma definição de 

"transferência" mais restritiva que a consagrada na Directiva 77/187/CEE. A única alteração 

significativa conseguida pelo Parlamento foi uma disposição impedindo o recurso fraudulento a 

procedimentos de insolvência com o objectivo de privar os trabalhadores dos seus direitos ao abrigo 

da Directiva. 

 

O Parlamento propôs três alterações à Decisão do Conselho 97/16 que institui um Comité do 

emprego e do mercado de trabalho, onde se procurava definir com maior precisão o âmbito da 

actividade da Comissão e garantir que os seus relatórios fossem apresentados ao Parlamento. Todas 

as alterações do Parlamento foram rejeitadas pelo Conselho.  

 

Embora o Parlamento propusesse oito alterações à Decisão do Conselho 98/171, relativa às 

actividades comunitárias em matéria de análise, investigação e cooperação no domínio do emprego e 

do mercado de trabalho, o Conselho apenas aceitou três modificações irrelevantes de natureza 
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linguística. Uma outra alteração propondo que fossem os países terceiros, participantes em projectos 

ao abrigo desta Directiva, a suportar eles próprios os custos de participação, foi mantida, mas 

anulada subsequentemente com a sua associação a uma disposição definindo que os custos também 

podiam ser imputados ao orçamento comunitário. 

 

O Parlamento propôs dezasseis alterações à Decisão do Conselho 98/347 relativa a medidas de 

assistência financeira às pequenas e médias empresas (PME) inovadoras e criadoras de emprego - 

iniciativa a favor do crescimento e do emprego. O impacte do Parlamento foi negligenciável, uma 

vez que o Conselho rejeitou catorze alterações. No entanto, o Parlamento conseguiu impor a 

introdução de um artigo sobre o processo de determinação das taxas de gestão, não considerado na 

proposta da Comissão. 

 

Protecção Social 
 

O Parlamento teve um impacte muito reduzido sobre os quatro Regulamentos adoptados que alteram 

os Regulamentos 1408/71 e 574/72 relativos à aplicação dos regimes de segurança social aos 

trabalhadores assalariados, aos trabalhadores não assalariados e aos membros da sua família que se 

deslocam no interior da Comunidade. Embora o Parlamento propusesse dezassete alterações ao 

Regulamento 3095/95, dezoito alterações ao Regulamento 3096/95 e quatro alterações ao 

Regulamento 1223/98, todas foram rejeitadas pelo Conselho, que não permitiu a utilização de 

regulamentos destinados a introduzir alterações meramente técnicas em regulamentos existentes 

sobre a coordenação em matéria de segurança social para introduzir profundas alterações 

substantivas na legislação em matéria de política social. O Parlamento conseguiu fazer adoptar uma 

alteração técnica respeitante ao Regulamento 1290/97. 

 

O Parlamento propôs dezoito alterações à Directiva 98/49 relativa à salvaguarda dos direitos a 

pensão complementar dos trabalhadores assalariados e dos trabalhadores independentes que se 

deslocam no interior da Comunidade. Estas alterações eram de âmbito muito limitado, porque o 

Parlamento entendia que, embora não sendo ambiciosa, a Directiva proposta deveria ser adoptada 

rapidamente porque iria criar um precedente para a regulamentação comunitária de regimes de 

pensão complementar. O Conselho adoptou apenas a inclusão de uma referência mais clara ao 

objectivo da Directiva e uma alteração de natureza linguística; as alterações do Parlamento à 

exposição de motivos, exigindo acções mais profundas nesta área, não foram adoptadas. 

 
Condições de Vida e de Trabalho 
 

A Comissão enviou ao Parlamento duas Directivas adoptadas ao abrigo do artigo 4(2) do Acordo 

sobre a Política Social, com o pedido de emissão de parecer, nomeadamente a Directiva 96/34/CE 

relativa ao  Acordo-quadro sobre a licença parental celebrado pela UNICE, pelo CEEP e pela CES, 

e a Directiva 97/8/CE respeitante ao acordo-quadro relativo ao trabalho a tempo parcial celebrado 

pela UNICE, pelo CEEP e pela CES. Em ambos os casos, o Parlamento criticou o conteúdo dos 

acordos-quadro e sugeriu alterações. Como, porém, o Parlamento não pode apresentar alterações 

quando é utilizado este processo, as duas directivas foram adoptadas sem alterações. O Parlamento 

protestou vigorosamente pela sua exclusão efectiva do processo legislativo ao abrigo do artigo 4(2) 

do Acordo que, conforme se queixou, o privou dos seus direitos e o reduziu a mero espectador. O 

Parlamento manifestou-se ainda alarmado com a incorporação deste processo legislativo no Tratado 

CE pela via do Tratado de Amesterdão. 

 
Higiene e Segurança no Trabalho 
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O Parlamento apresentou quarenta e cinco alterações à Directiva 95/63/CE que altera a Directiva 

89/655/CEE relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde para a utilização pelos 

trabalhadores de equipamentos de trabalho no trabalho, das quais dezoito foram incorporadas na 

Directiva adoptada. O Parlamento conseguiu, nomeadamente, garantir a inclusão de uma referência 

à ergonomia, que não tinha sido contemplada na proposta da Comissão, e de um maior número de 

referências à disposição relativa à prestação de informações aos trabalhadores sobre riscos, tendo 

ainda introduzido alterações pormenorizadas dos Anexos.  

 

O Parlamento teve um impacte muito limitado sobre a Directiva 97/42/CE que altera pela primeira 

vez a Directiva 90/394/CE relativa à protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à 

exposição a agentes cancerígenos durante o trabalho. Embora o Parlamento propusesse alterações 

profundas na exposição de motivos, exigindo acções mais profundas no domínio dos agentes 

cancerígenos, algumas importantes alterações de definições, a introdução de um método de medição 

uniforme para o benzeno e a eliminação de um período de transição, apenas uma alteração 

significativa foi incluída na Directiva adoptada. Trata-se da introdução de um "período de referência 

adequado" na definição de "valor-limite". 

 

O Parlamento teve um impacte bem mais significativo sobre a Directiva 98/24/CE relativa à 

protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes 

químicos no trabalho. Em primeira leitura, o Parlamento propôs trinta e oito alterações, das quais o 

Conselho apenas adoptou oito. O Conselho adoptou, nomeadamente, várias alterações importantes 

ao artigo terceiro, a disposição fundamental da Directiva, respeitantes à relação entre os diferentes 

tipos de limite de exposição fixados na Directiva, os factores a ter em consideração na fixação dos 

limites e o método do seu estabelecimento. O Parlamento garantiu ainda outras alterações 

respeitantes à disposição sobre equipamentos de protecção, à forma necessária para avaliar os riscos 

e à necessidade de impor a vigilância sanitária em determinadas circunstâncias. Em segunda leitura, 

o Parlamento propôs mais doze alterações; o Conselho aceitou cinco clarificações de natureza 

linguística e a inclusão de uma referência exigindo que as entidades patronais separem produtos 

químicos incompatíveis. 

 

Formação Profissional 
 

Em Dezembro de 1994, o Conselho adoptou a Decisão que estabelece um programa de acção para a 

execução de uma política de formação profissional da Comunidade Europeia, o programa de acção 

"Leonardo da Vinci"
1
. A influência do Parlamento sobre esta Decisão foi tripla. O Parlamento 

garantiu que as prioridades do Programa mencionassem especificamente o acesso à formação de 

pessoas em situação desvantajosa causada por factores de natureza socioeconómica, geográfica, 

étnica ou por deficiência física ou mental. O Parlamento garantiu igualmente que a definição de 

"orientação profissional", enquanto prestação de conselhos e informações relativamente à escolha de 

uma profissão e à mudança de profissão fosse incluída na Decisão, bem como o acesso ao programa 

dos países da Europa Central e Oriental com acordos de associação com a Comunidade, de Chipre e 

de Malta. O valor das duas leituras previstas no "processo de cooperação" é ilustrado no caso da 

Decisão relativa ao programa "Leonardo", uma vez que parte substancial da influência parlamentar 

referida foi conseguida após a segunda leitura. 

 

Embora o Regulamento 1572/98, que altera o Regulamento 1360/90 que institui uma Fundação 

Europeia para a Formação, tenha sido adoptado ao abrigo do processo de consulta, o Parlamento 

                                                 
1
 Decisão do Conselho 94/819/CE, de 6 de Dezembro de 1994, JO L 340, 29.12.94, p. 8. 
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conseguiu introduzir várias alterações notáveis na proposta da Comissão. O Conselho adoptou seis 

das dezassete alterações apresentadas pelo Parlamento. O Parlamento garantiu uma alteração da 

definição das funções da Fundação, suprimiu a proposta da Comissão de alterar o mandato do 

director e exigiu pormenores relativamente aos recursos humanos a incluir no orçamento da 

Fundação. Além disso, o Parlamento alterou a proposta da Comissão que reservava para si a 

exclusividade de definir as directrizes políticas da Fundação e introduziu um elemento independente 

no processo de monitorização do trabalho da Fundação.  

 

O Parlamento teve igualmente um impacte considerável sobre a Decisão 1999/51 relativa à 

promoção de  percursos europeus de formação em alternância. Foi abandonada, nomeadamente, a 

disposição que limita o acesso dos percursos europeus a pessoas em Estados-Membros cujos 

sistemas de formação profissional previam formação no estrangeiro, tendo sido estabelecida uma 

ligação mais clara entre o documento de formação EUROPASS e os percursos europeus e 

introduzida uma disposição obrigando a Comissão a avaliar a Decisão após três anos. 

 

Relatórios de Iniciativa do Parlamento Europeu 
 

O sucesso dos cinco relatórios de sua iniciativa, aprovados pelo Parlamento entre Setembro de 1994 

e Dezembro de 1998, foi variável. A resolução relativa à redução e adaptação do horário de trabalho, 

que exige estudos sobre experiências realizadas no domínio da redução, foi saudada pela Comissão 

como um contributo valioso para o debate em curso sobre o futuro da política social europeia. Foi 

referida com algum pormenor no Livro Verde da Comissão Parceria para uma nova organização 

do trabalho, bem como em dois outros documentos da Comissão e em reuniões do Comité para o 

Diálogo Social. 

 

Muitas das propostas contidas na Resolução sobre o futuro do Fundo Social Europeu estão 

reflectidas na proposta da Comissão relativa a novos regulamentos para os Fundos Estruturais, 

nomeadamente a redução no número de objectivos e de iniciativas da Comunidade, um aumento do 

apoio à política de emprego preventiva e medidas de igualdade de oportunidades, a simplificação e 

uma melhor definição das responsabilidades, o envolvimento dos parceiros sociais e das 

organizações não-governamentais na programação, o uso continuado do princípio da adicionalidade 

e a criação de uma reserva intercalar. 

 

A resolução relativa aos aspectos sociais da habitação teve, porém, uma recepção bastante mais fria. 

O Parlamento exigiu a inclusão de um direito à habitação no Tratado CE, o desenvolvimento de uma 

política de habitação europeia e que a Comissão investigasse da possibilidade de a União conceder 

empréstimos à habitação. A Comissão decidiu não emitir parecer sobre a Resolução.  

 

Em reacção à Resolução relativa aos direitos sindicais transnacionais na União Europeia, a 

Comissão fez notar que não iria propor legislação respeitante ao direito de liberdade de associação e 

ao direito à greve, uma vez que esses aspectos foram excluídos do Artigo 137º do Tratado de 

Amesterdão. Apesar de tudo, a Comissão considerou que a questão dos direitos sociais fundamentais 

requeria maior atenção no plano europeu e incentivou a que fossem tomadas iniciativas neste 

domínio. 

 

A Comissão apoiou as preocupações do Parlamento relativamente à situação dos trabalhadores 

fronteiriços na União Europeia e fez notar que o seu plano de acção para 1997 relativo à livre 

circulação de trabalhadores tinha salientado a necessidade de se debruçar sobre os problemas que se 

deparam aos trabalhadores fronteiriços. Contudo, embora a Comissão interpusesse acções junto dos 

Estados-membros por violação da regra da não-discriminação e aceitasse, em princípio, a 
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necessidade de a Comissão agir relativamente à jurisdição fiscal, foi difícil obter a necessária 

unanimidade do Conselho. A Comissão chamou a atenção para a recente jurisprudência do Tribunal 

de Justiça Europeu que melhora a posição dos trabalhadores fronteiriços em matéria de acesso aos 

cuidados de saúde. A Comissão concordou que as Parcerias Europeias de Serviço de Emprego 

(EURES) desempenham um papel importante na prestação de informações aos trabalhadores 

fronteiriços sobre os seus direitos e lembrou as próximas iniciativas da Comissão tendentes a 

melhorar a disseminação das informações. Ainda que questionando a adequabilidade de uma 

Directiva exigindo uma avaliação do impacte da legislação nacional sobre os trabalhadores 

fronteiriços, o Comissário concordou que a Comissão devia estimular a cooperação transfronteiriça 

para avaliar os efeitos económicos e sociais das legislações nacionais sobre os trabalhadores 

fronteiriços. 


