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SUGESTÕES 

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Desenvolvimento 

Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 

proposta de resolução que aprovar: 

A. Considerando que o desemprego e o desemprego dos jovens na União têm vindo a 

diminuir gradualmente desde 2013, mantendo-se, no entanto, ainda acima dos níveis de 

2008, com 7.3 % e 16.1 % respetivamente (dezembro de 2017)1, registando-se 

diferenças consideráveis entre e dentro dos Estados-Membros, em particular nos 

Estados-Membros da UE mais afetados pela crise financeira; que as disparidades 

regionais começaram a diminuir; considerando que a diferença das taxas de desemprego 

entre os Estados-Membros continua a ser significativa, oscilando entre 2,4 % na 

República Checa e 3,6 % na Alemanha e 16,3 % em Espanha e 20,9 % na Grécia, de 

acordo com os dados mais recentes2; 

 

 considerando que o desemprego oculto (desempregados dispostos a trabalhar mas que 

não procuram ativamente emprego) se situava em 18 % em 2016;  

B. Considerando que persiste o desemprego de longa duração, representando mais de 50 % 

do desemprego total em alguns Estados-Membros, 45,6 % no conjunto da UE e 49,7 % 

na área do euro; que a taxa de desemprego apenas inclui as pessoas que não têm 

emprego e que procuraram ativamente emprego nas últimas quatro semanas, ao passo 

que a taxa de desemprego de longa duração apenas avalia a percentagem da população 

economicamente ativa, entre os 15 e os 74 anos de idade, que esteve desempregada 

durante 12 meses ou mais; 

C. Considerando que há quatro anos consecutivos que a taxa de emprego tem vindo a 

aumentar na UE, ultrapassando atualmente, com 72.3%, o valor de 2008, continuando, 

mesmo assim, a ser inferior ao nível anterior à crise em alguns Estados-Membros3; que, 

apesar de continuarem a existir diferenças significativas na taxa média de emprego entre 

as regiões mais desenvolvidas e as menos desenvolvidas, as disparidades regionais 

começaram a diminuir; que as taxas de emprego vão desde muito abaixo da média da 

UE em alguns Estados-Membros, com 58 % na Grécia, 64% na Croácia, 63% na Itália e 

66% na Espanha, a mais de 75 % nos Países Baixos, na Dinamarca, no Reino Unido, na 

Alemanha, na República Checa, na Estónia, na Lituânia, na Letónia, na Áustria e na 

Suécia4; considerando que o emprego medido em horas de trabalho por trabalhador 

ainda se encontra 3 % abaixo do nível anterior à crise na UE e 4% na área do euro5; que 

os jovens são cada vez mais contratados sob formas de emprego não convencionais e 

atípicas6; considerando que deve ser condenado o recurso abusivo aos contratos a tempo 

parcial;  

                                                 
1 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-

dbadee96f5fb  
2 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-

adcea3cc347a  
3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9051&furtherNews=yes, chart 14, p. 21. 
4 Dados segundo o “Employment and Social Developments in Europe — Quarterly Review” (Evolução do 

emprego e da situação social na Europa – Análise trimestral), de fevereiro de 2018. 
5 Projeto de Relatório Conjunto sobre o Emprego 2018, secção 1.1. 
6 Projeto de Relatório Conjunto sobre o Emprego 2018, secção 3.2.1. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-dbadee96f5fb
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-dbadee96f5fb
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-adcea3cc347a
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-adcea3cc347a
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9051&furtherNews=yes
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D. Considerando que o PIB per capita em muitas regiões menos desenvolvidas tem 

convergido para a média da UE, graças a um crescimento mais rápido da produtividade, 

tendo, no entanto, perdido postos de trabalho; que o rendimento disponível bruto das 

famílias (RDBF) per capita ainda não recuperou dos níveis anteriores à crise em vários 

Estados-Membros; que o aumento da desigualdade de rendimentos ainda não foi 

invertido desde o início da crise em vários Estados-Membros, havendo casos em que até 

se agravou1; considerando que as diferenças em termos de desemprego e de rendimento 

em toda a UE estão a encorajar as pessoas a mudar-se, a fim de encontrarem melhores 

oportunidades; que a desequilibrada e rápida evolução demográfica, associada à fuga de 

cérebros, cria complicações, sobretudo às regiões rurais da UE-13. 

E. Considerando que a redução das disparidades no emprego, seguida da redução das 

disparidades no PIB per capita, é evidente a nível regional em toda a UE; 

F. Considerando que as disparidades entre homens e mulheres no emprego continuam a 

situar-se acima dos 10% na UE (11,6 %), com taxas de emprego de 76,9 % para os 

homens e de 65,3 % para as mulheres, e que essas disparidades são ainda maiores no 

caso das mulheres nacionais de países terceiros e ciganas; 

G. Considerando que, apesar de o risco de pobreza ou de exclusão social na UE ter voltado 

a diminuir para o nível anterior à crise, continua a ser muito elevado, inclusive em 

regiões mais desenvolvidas, e está longe de alcançar a meta estabelecida pela Estratégia 

Europa 2020 em matéria de pobreza e exclusão social; considerando que as 

desigualdades continuam a aumentar; que, em 2015, havia 118,8 milhões de pessoas em 

risco de pobreza ou exclusão social (AROPE), mais 1,7 milhões que em 2008, e longe 

de atingir a meta da Estratégia Europa 2020 de reduzir o AROPE em 20 milhões; que a 

taxa AROPE das crianças (0-17) era de 26,4 % em 2016, um valor mais elevado do que 

a taxa equivalente dos adultos (16-64, 24,2 %) e quase 10 pontos percentuais acima da 

taxa equivalente dos idosos (65+, 18,3 %)2; considerando que o número de crianças em 

risco de pobreza ou de exclusão social na Europa continua a ser alarmante, tendo 

ascendido a 24,8 milhões em 20163; que todos os Estados-Membros da UE 

subscreveram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que 

incluem o objetivo de «erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os 

lugares»;  

H. Considerando que o principal objetivo da política de coesão consiste em reforçar a 

coesão económica, social e territorial através da redução das disparidades regionais 

tanto no interior dos Estados-Membros como entre estes, melhorando o bem-estar dos 

cidadãos da UE e proporcionando-lhes igualdade de oportunidades, independentemente 

do seu local de residência; considerando que a política de coesão tem desempenhado um 

importante papel no combate à crise financeira, económica e social dos últimos anos, 

proporcionando oportunidades vitais para o investimento público; que, durante o atual 

período financeiro, a política de coesão deverá contribuir para apoiar 1,1 milhões de 

                                                 
1 Projeto de Relatório Conjunto sobre o Emprego 2018, secção 3.4.1. 
2 Projeto de Relatório Conjunto sobre o Emprego 2018, secção 1.2. 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171120-1  

http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171120-1
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PME e ajudar 7,4 milhões de desempregados a encontrarem emprego e 8,9 milhões de 

pessoas a obterem novas qualificações, bem como para investir 16 mil milhões de euros 

na economia digital e efetuar investimentos substanciais em infraestruturas sociais;  

I. Considerando que as disparidades infrarregionais estão a aumentar, inclusive em regiões 

mais prósperas que contêm bolsas de pobreza; que a maioria das regiões mais prósperas 

permite efeitos impulsionadores em prol do crescimento; 

J. Considerando que é necessário que a Comissão e os Estados-Membros assumam um 

compromisso mais firme no que respeita à aplicação dos artigos 174.º e 175.º do TFUE; 

1. Realça que a política de coesão é a base para garantir a convergência social ascendente 

e a prosperidade partilhada na UE e deve concentrar-se nos grandes desafios sociais, 

como as condições de vida, o desemprego, a precariedade, a pobreza, a exclusão, a 

discriminação, a migração e as alterações climáticas; considera que a política de coesão, 

enquanto principal política de investimento público da União, deve ser mantida pelo 

menos a um nível orçamental semelhante no futuro quadro financeiro plurianual; 

2. Realça a necessidade de um aumento substancial do Fundo Social Europeu (FSE), 

enquanto principal instrumento da União para a coesão social e a aplicação do Pilar 

Europeu dos Direitos Sociais, incluindo a integração e reintegração de trabalhadores no 

mercado de trabalho, bem como em apoio às medidas destinadas a fomentar a inclusão 

social, combater a pobreza e as desigualdades e criar igualdade de oportunidades, com 

um financiamento contínuo de 20 % afetado à luta contra a pobreza e a exclusão social; 

considera que um cenário em que o FSE seja fundido num único fundo de investimento 

social constitui uma ameaça à integridade da política de coesão, cujo objetivo de coesão 

social, consagrado nos Tratados, é alcançado principalmente através do financiamento 

ao abrigo do FSE; salienta que o FSE deve, por conseguinte, continuar a ser parte 

integrante da política de coesão, a fim de assegurar que o interesse renovado da UE na 

Europa social seja concretizado no terreno; 

3. Considera que o Índice de Progresso Social regional da UE deve ser avaliado como um 

eventual complemento ao indicador do PIB, atendendo a que o aumento do PIB per 

capita não corresponde ao mesmo grau de aumento do emprego em todas as regiões e, 

por si só, não é suficiente para avaliar os novos tipos de desigualdades entre as regiões 

da UE, e que o crescimento económico não tem impacto em certos fatores de progresso 

social e de inclusão; exorta a Comissão a ter igualmente em conta a utilização de novos 

indicadores ao determinar a atribuição de fundos da UE a objetivos temáticos com uma 

dimensão social e a integrar melhor a política de coesão nos atuais domínios de ação da 

UE; considera que, na avaliação ex post, os indicadores sociais devem ser utilizados 

como um instrumento para avaliar o sucesso do financiamento da UE para alcançar 

melhores resultados sociais; 

4. Recorda que o investimento público na UE continua abaixo dos níveis anteriores à crise, 

deixando regiões e Estados-Membros carecidos de mais apoio para fazer face aos 

desafios atuais e futuros; considera que, à luz das crescentes divergências sociais em 

toda a UE, a abordagem relativa ao investimento social deve ser colocada no centro de 

um quadro político coerente, que alinhe o quadro de governação da UE e o seu 

orçamento pelo imperativo do investimento social; salienta que estes tipos de 

investimento com retorno a longo prazo são essenciais para a futura competitividade das 
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regiões da UE; 

5. Toma nota dos dados fornecidos no 7.º Relatório sobre a Coesão, que apresentam sinais 

de melhoria global da situação social, mas também das persistentes divergências sociais 

entre os Estados-Membros, agravadas em consequência do impacto negativo da crise 

económica e dos anos de medidas de austeridade; observa, com preocupação, que, 

apesar dos sinais positivos, o risco de pobreza ou de exclusão social continua a ser um 

desafio importante, constituindo um dos principais desafios para a coesão social, a par 

do aumento das desigualdades em muitos Estados-Membros; 

6. Considera que vincular a programação da política de coesão a objetivos quantificáveis 

da Estratégia Europa 2020, tais como a redução da pobreza, foi uma das principais 

realizações do período de programação de 2014-2020; entende que contribuir para a 

coesão económica, social e territorial na UE deve ser o principal objetivo de uma 

Estratégia Europa pós-2020, baseada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

adotados a nível internacional; 

7. Reafirma a necessidade de reforçar o orçamento da UE, com base em contribuições 

nacionais que tenham em conta o rendimento nacional bruto dos Estados-Membros, 

visando um investimento público que apoie os setores produtivos nacionais, 

contribuindo para reduzir múltiplas dependências estruturais, promovendo o emprego 

com direitos, serviços públicos de qualidade e o pleno aproveitamento do potencial 

global dos Estados-Membros; 

8. Declara que alguns dos mais relevantes desequilíbrios sociais e de emprego e 

divergências sociais na Europa, como a segmentação do mercado de trabalho, a 

dispersão salarial ou a pobreza infantil, não foram solucionados, antes se agravaram, o 

que demonstra que as políticas públicas a nível nacional e os mecanismos europeus são 

insuficientes para criar uma coesão social mais forte e um mercado de trabalho mais 

justo; salienta que são necessárias políticas da UE mais consistentes e abrangentes para 

complementar os esforços atualmente empreendidos pelos Estados-Membros; realça 

que a flexibilidade orçamental para apoiar o investimento social nos direitos sociais é 

fundamental, bem como a eficaz integração de todos os princípios consagrados no Pilar 

Europeu dos Direitos Sociais em todas as fases; 

9. Realça a importância da conciliação da vida familiar e da vida profissional para a 

coesão e o progresso económicos de todas as regiões; 

10. Lamenta o atraso na execução dos programas do período de 2014-2020, com apenas 

39 % do financiamento total afetado até julho de 20171; estima necessário acelerar a 

execução dos programas, tornar mais suave a transição entre os períodos de 

programação, ter metas, valores de referência e indicadores de resultados claros, 

proceder a uma verdadeira simplificação e desenvolver as capacidades; 

11. Regista, a este respeito, a sugestão avançada no documento de reflexão da Comissão 

sobre o futuro das finanças da UE2 de que a coerência pode ser melhorada através de 

um conjunto único de regras para a política de coesão e outros instrumentos de 

                                                 
1 Comissão Europeia, «Sétimo relatório sobre a coesão económica, social e territorial», 175. 
2 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_en.pdf, p. 24. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_en.pdf
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financiamento, com programas ou projetos do mesmo tipo, que garantiriam uma maior 

complementaridade entre a política de coesão e a inovação e as despesas em 

infraestruturas e a simplificação para os beneficiários; considera que uma aplicação 

mais eficiente e flexível dos fundos será crucial para o novo período do QFP; 

12. Considera que, antes de associar o financiamento social às prioridades políticas 

acordadas com os Estados-Membros no âmbito do Semestre Europeu, devem ser 

envolvidos os órgãos de poder regional e introduzidas alterações nos indicadores de 

progresso social na política de coesão; destaca que os relatórios por país e as 

recomendações específicas por país não podem tornar-se os únicos documentos de 

referência para a programação dos investimentos da UE no terreno, nomeadamente em 

matéria de investimento social; 

13. Insta a Comissão a lançar políticas destinadas a lutar contra o declínio demográfico e a 

dispersão das populações; salienta que a política de coesão da UE deve dispensar uma 

atenção prioritária às regiões em que se regista declínio demográfico; apela, por 

conseguinte, ao investimento estratégico nessas regiões, em particular no acesso à banda 

larga, a fim de as tornar mais competitivas, melhorar o tecido industrial e a estrutura 

territorial; 

14. Relembra que o princípio da proporcionalidade deve prevalecer na gestão e no controlo 

dos programas de coesão; insta a Comissão e os Estados-Membros a explorarem as 

possibilidades de um sistema de candidatura em linha, mais propício à simplificação 

administrativa para os gestores de projetos; 

15. Salienta que os numerosos desafios que as regiões europeias enfrentarão nos próximos 

anos, como a inclusão social, a luta contra a pobreza, o desemprego e as desigualdades, 

tanto entre as regiões como dentro delas, se revestem de particular importância para a 

política de coesão; relembra que as desigualdades ameaçam o futuro do projeto europeu, 

minam a sua legitimidade e podem prejudicar a confiança na UE enquanto motor do 

progresso social, e que a redução das desigualdades deve ser uma das principais 

prioridades a nível europeu, conforme recentemente declarado pelo Parlamento 

Europeu; considera essencial melhorar o processo de coordenação de políticas a nível 

nacional para acompanhar melhor, prevenir e corrigir as tendências negativas que 

podem fazer aumentar as desigualdades e enfraquecer a coesão social ou afetar 

negativamente a justiça social, implementando medidas preventivas ou corretivas 

sempre que necessário; salienta que, para combater eficazmente a pobreza e a exclusão 

social no seio das comunidades, é necessária uma abordagem da base para o topo, pois 

estas questões exigem uma resposta personalizada e o envolvimento ativo do nível de 

governação diretamente implicado; 

16. Considera que o potencial de criação de emprego dos fundos da União continua a ser 

insuficiente e deve, por conseguinte, ser reforçado, através da elaboração e da execução 

de políticas mais eficientes e baseadas nos resultados, apoiando-se numa orientação 

técnica eficaz, e centrando-se particularmente em setores orientados para o futuro, com 

um potencial útil de criação de emprego de qualidade, em especial a economia verde e 

circular, o setor da prestação de cuidados e o setor digital; considera, além disso, que é 

necessário facilitar o acesso ao financiamento de todos os beneficiários, designadamente 

os agentes da economia social, as PME, as ONG, os pequenos municípios e os 
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trabalhadores independentes; 

17. Exorta os Estados-Membros a investirem mais em competências que melhorem o 

crescimento económico, diminuindo o défice de competências e reduzindo a pobreza 

infantil e a exclusão social; exorta os Estados-Membros a dedicarem mais atenção às 

regiões rurais que não beneficiaram suficientemente do crescimento económico; 

18. Exorta os Estados-Membros, em especial os Estados-Membros com baixos níveis de 

produtividade, a iniciarem ou prosseguirem as reformas estruturais destinadas a 

melhorar a concorrência, o ambiente empresarial e o potencial de competências; 

19. Insiste em que a transparência dos concursos públicos é essencial para promover o 

desenvolvimento e a concorrência leal; considera que os contratos públicos são os mais 

adequados para fomentar os efeitos benéficos dos investimentos do ponto de vista social 

e ambiental; 

20. Insta a Comissão e os Estados-Membros a prosseguirem as iniciativas tendentes a 

reforçar o acesso a uma educação pública e formação de qualidade e inclusiva, 

incluindo o ensino superior, a educação e formação profissionais, a aprendizagem em 

contexto de trabalho, e a adquirir e atualizar competências, nomeadamente 

competências digitais, bem como o acesso a um emprego de qualidade, sustentável e 

inclusivo, em especial para os jovens, os trabalhadores pouco qualificados e os 

trabalhadores mais velhos; assinala, a este respeito, a importância da Nova Agenda de 

Competências para a Europa e, em particular, a sua iniciativa sobre percursos de 

melhoria de competências a este respeito; refere que os programas de formação 

financiados pelo FSE devem ser adaptados às necessidades dos trabalhadores e dos 

desempregados, tendo em conta ao mesmo tempo as oportunidades no mercado de 

trabalho; 

21. Reitera a sua preocupação perante a crescente tendência para o subemprego e o 

desemprego oculto, a cronicidade do desemprego de longa duração e o nível de 

desemprego dos jovens e do desemprego de longa duração; relembra a importância do 

investimento em planos que confiram prioridade à redução do desemprego de longa 

duração, combinando a formação profissional com orientações personalizadas; 

22. Solicita o reforço das rubricas orçamentais que promovam respostas eficazes ao 

acolhimento e à integração social dos refugiados e dos migrantes; 

23. Sublinha que a convergência social e orçamental contribui para o objetivo da coesão e 

que práticas divergentes neste domínio são suscetíveis de causar problemas adicionais 

aos territórios mais vulneráveis à globalização; 

24. Salienta a necessidade de manter as escolas e os estabelecimentos de ensino perto do 

local de residência das pessoas e exige políticas neste sentido à escala nacional, se 

possível apoiadas pelos fundos estruturais europeus; 

25. Considera que os fundos da UE devem respeitar a Convenção das Nações Unidas sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência (UNCRPD) e continuar a promover a 

desinstitucionalização. 



 

AD\1148992PT.docx 9/10 PE617.994v02-00 

 PT 

INFORMAÇÕES SOBRE A APROVAÇÃO 
NA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER 

Data de aprovação 21.3.2018    

Resultado da votação final +: 

–: 

0: 

34 

6 

5 

Deputados presentes no momento da 

votação final 

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet 

Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Czesław 

Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, 

Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Miroslavs 

Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, 

Marek Plura, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude 

Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, 

Renate Weber 

Suplentes presentes no momento da 

votação final 

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Tania 

González Peñas, Sergio Gutiérrez Prieto, Paloma López Bermejo, Ivari 

Padar, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Tom Vandenkendelaere, 

Flavio Zanonato 

Suplentes (art. 200.º, n.º 2) presentes no 

momento da votação final 

Jytte Guteland 

 
  



 

PE617.994v02-00 10/10 AD\1148992PT.docx 

PT 

VOTAÇÃO NOMINAL FINAL NA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR 
PARECER 

34 + 

ALDE Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Renate 

Weber 

EFDD Laura Agea 

PPE Georges Bach, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, 

Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, 

Claude Rolin, Sven Schulze, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere 

S&D Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Jytte Guteland, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn 

Simon, Flavio Zanonato 

VERTS/ALE Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs 

NI Lampros Fountoulis 

 

6 - 

PPE Jeroen Lenaers 

GUE/NGL Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo 

ENF Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

5 0 

PPE Ádám Kósa 

ECR Amjad Bashir, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius 

 

Legenda dos símbolos utilizados: 

+ : a favor 

- : contra 

0 : abstenções 

 


