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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as políticas de emprego e sociais da área do euro
(0000/0000(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 3.º e 5.º do Tratado da União Europeia (TUE),

– Tendo em conta os artigos 9.º, 145.º, 148.º, 149.º, 152.º, 153.º, 174.º e 349.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE),

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho da União Europeia e a Comissão Europeia sobre legislar melhor1,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente 
o seu título IV (Solidariedade),

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência,

– Tendo em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), 
nomeadamente os objetivos 1, 3, 4, 5, 8, 10 e 13,

– Tendo em conta o «Relatório dos Cinco Presidentes», de 22 de junho de 20152, 
intitulado «Concluir a União Económica e Monetária Europeia»,

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho, de 14 de maio de 2018, sobre a política 
económica da área do euro3,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 12 de junho de 2019, intitulada 
«Aprofundar a União Económica e Monetária Europeia: balanço quatro anos após o 
Relatório dos Cinco Presidentes – Contributo da Comissão Europeia para a Cimeira do 
Euro de 21 de junho de 2019» (COM (2019) 0279),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 5 de junho de 2019, intitulada 
«Semestre Europeu 2019: Recomendações específicas por país» (COM(2019)0500),

– Tendo em conta a Proposta da Comissão, de 27 de fevereiro de 2019, de uma decisão do 
Conselho relativa às orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros 
(COM(2019)0151), e a posição do Parlamento, de 9 de abril de 2018, sobre a mesma4,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 21 de novembro de 2018, intitulada 
«Análise Anual do Crescimento para 2019: Para uma Europa mais forte num contexto 
incerto à escala mundial» (COM (2018)0770),

1 JO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
2 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_pt.pdf
3 JO C 179 de 25.5.2018, p. 1.
4 Textos aprovados, P8_TA(2019)0337.
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– Tendo em conta o Projeto de Relatório Conjunto sobre o Emprego da Comissão e do 
Conselho, de 21 de novembro de 2018, que acompanha a Comunicação da Comissão 
relativa à Análise Anual do Crescimento para 2019 (COM(2017)0761),

– Tendo em conta a Recomendação da Comissão, de 21 de novembro de 2018, de uma 
Recomendação do Conselho sobre a política económica da área do euro 
(COM(2018)0759),

– Tendo em conta o Relatório da Comissão, de 21 de novembro de 2018, intitulado 
«Relatório sobre o Mecanismo de Alerta 2019» (COM(2018)0758),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 21 de novembro de 2018, intitulada 
«Projetos de planos orçamentais de 2019: avaliação global» (COM (2018)0807),

– Tendo em conta a Proposta da Comissão, de 22 de novembro de 2017, de uma decisão 
do Conselho relativa às orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros 
(COM(2017)0677), e a posição do Parlamento, de 9 de abril de 2018, sobre a mesma5,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 26 de abril de 2017, intitulada 
«Criação de um Pilar Europeu dos Direitos Sociais» (COM(2017)0250),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 26 de abril de 2017, intitulada «Uma 
iniciativa em prol da conciliação da vida profissional e familiar de progenitores e 
cuidadores» (COM(2017)0252),

– Tendo em conta o Documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 26 de abril de 
2017, intitulado «Ponto da situação sobre a Recomendação de 2013 “Investir nas 
crianças para quebrar o círculo vicioso da desigualdade”» (SWD(2017)0258),

– Tendo em conta o «Compromisso estratégico para a igualdade de género 2016-2019» da 
Comissão e o Pacto Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres (2011-2020), e 
as conclusões do Conselho, de 7 de março de 2011, sobre o mesmo6,

– Tendo em conta os objetivos de Barcelona em matéria de serviços de acolhimento de 
crianças, definidos em 2002, prevendo a prestação destes serviços em 2010 para pelo 
menos 90 % das crianças com idades compreendidas entre os três anos e a idade da 
escolaridade obrigatória e para pelo menos 33 % das crianças com menos de três anos 
de idade,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 4 de outubro de 2016, intitulada «A 
Garantia para a Juventude e a Iniciativa para o Emprego dos Jovens, três anos volvidos» 
(COM(2016)0646),

– Tendo em conta a Proposta da Comissão, de 14 de setembro de 2016, de um 
regulamento do Conselho que altera o Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 que 
estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020 (COM(2016)0604),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 14 de setembro de 2016, intitulada 

5 Textos aprovados, P8_TA(2018)0181.
6 JO C 155 de 25.5.2011, p. 10.
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«Reforçar o investimento europeu em prol do emprego e do crescimento: Rumo à 
segunda fase do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos e novo Plano de 
Investimento Externo Europeu» (COM (2016) 0581),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 10 de junho de 2016, intitulada «Uma 
nova agenda de competências para a Europa – Trabalhar em conjunto para reforçar o 
capital humano, a empregabilidade e a competitividade» (COM(2016)0381),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 2 de junho de 2016, intitulada «Uma 
Agenda Europeia para a Economia Colaborativa» (COM(2016)0356),

– Tendo em conta o pacote relativo à economia circular (Diretivas (UE) 2018/8497, 
2018/8508, 2018/8519 e 2018/85210),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 1 de junho de 2016, intitulada «A 
Europa investe de novo – Ponto da situação sobre o Plano de Investimento para a 
Europa» (COM(2016)0359),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 8 de março de 2016, intitulada 
«Lançamento de uma consulta sobre um Pilar Europeu dos Direitos Sociais» 
(COM(2016)0127) e respetivos anexos,

– Tendo em conta o Livro Branco da Comissão, de 16 de fevereiro de 2012, intitulado 
«Uma agenda para pensões adequadas, seguras e sustentáveis» (COM(2012)0055),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 7 de dezembro de 2015, sobre a 
promoção da economia social como um fator essencial de desenvolvimento económico 
e social na Europa,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de março de 2019, sobre o Semestre Europeu 
para a coordenação das políticas económicas: Aspetos sociais e relativos ao emprego na 
Análise Anual do Crescimento para 201911,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 26 de novembro de 2018, sobre a educação na era 
digital: desafios, oportunidades e ensinamentos a tirar para a definição das políticas da 
UE12,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 25 de outubro de 2018, sobre as políticas 
económicas da área do euro13,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 11 de setembro de 2018, sobre as vias de 
reintegração dos trabalhadores em recuperação de ferimentos e doenças em empregos 

7 JO L 150 de 14.6.2018, p. 93.
8 JO L 150 de 14.6.2018, p. 100.
9 JO L 150 de 14.6.2018, p. 109.
10 JO L 150 de 14.6.2018, p. 141.
11 Textos aprovados, P8_TA(2019)0202.
12 Textos aprovados, P8_TA(2018)0485.
13 Textos aprovados, P8_TA(2018)0432.
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de qualidade14,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 16 de novembro de 2017, sobre «Combater as 
desigualdades para fomentar a criação de postos de trabalho e o crescimento»15,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 24 de outubro de 2017, sobre políticas de 
rendimento mínimo enquanto instrumento de combate à pobreza16,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de setembro de 2017, sobre a Nova Agenda de 
Competências para a Europa17,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 19 de janeiro de 2017, sobre um Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais18,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 26 de maio de 2016, sobre a pobreza: uma 
perspetiva de género19,

– Tendo em conta a sua Posição, de 2 de fevereiro de 2016, sobre a proposta de decisão 
do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece uma Plataforma Europeia para 
reforçar a cooperação na prevenção e dissuasão do trabalho não declarado20,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 25 de novembro de 2015, sobre o quadro 
estratégico da UE para a saúde e segurança no trabalho 2014-202021,

– Tendo em conta o Relatório da Comissão sobre a adequação das pensões 2018: 
adequação atual e futura dos rendimentos na velhice na UE, publicado em 26 de abril de 
2018,

– Tendo em conta o Relatório da Comissão sobre o envelhecimento 2018: projeções 
económicas e orçamentais para os Estados Membros da UE (2016-2070), publicado em 
28 de maio de 2018,

– Tendo em conta a Carta Social Europeia revista e o Processo de Turim, lançado em 
2014, com o objetivo de reforçar o sistema de tratados da Carta Social Europeia no 
âmbito do Conselho da Europa e a sua relação com o direito da União Europeia22,

– Tendo em conta as observações finais do Comité dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência da ONU, de setembro de 2015, sobre o relatório inicial da União Europeia, 
de junho de 2014, destinado ao comité,

– Tendo em conta o Relatório Especial n.º 5/2017 do Tribunal de Contas Europeu, de 
abril de 2017, intitulado «Desemprego dos jovens: as políticas da UE alteraram a 

14 Textos aprovados, P8_TA(2018)0325.
15 JO C 356 de 4.10.2018, p. 89.
16 JO C 346 de 27.9.2018, p. 156.
17 JO C 337 de 20.9.2018, p. 135.
18 JO C 242 de 10.7.2018, p. 24.
19 JO C 76 de 28.2.2018, p. 93.
20 JO C 35 de 31.1.2018, p. 157.
21 JO C 366 de 27.10.2017, p. 117.
22 https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/turin-process
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situação? Uma avaliação da Garantia para a Juventude e a Iniciativa para o Emprego 
dos Jovens»,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 
(A9-0000/2019),

A. Considerando que a situação do mercado de trabalho na UE continua a melhorar; 
considerando que a taxa de emprego continuou a aumentar e atingiu 73,5 % no último 
trimestre de 2018, com 240,7 milhões de pessoas a trabalhar, um novo nível recorde; 
considerando que continuam a existir disparidades entre os Estados-Membros em 
matéria de taxas de emprego; considerando que o ritmo de crescimento da taxa de 
emprego abrandou e que se prevê que esta tendência se mantenha; que, se esta dinâmica 
perdurar, a taxa de emprego atingirá 74,3 % em 2020;

B. Considerando que a taxa de emprego aumentou bastante entre os trabalhadores com 
mais de 55 anos de idade;

C. Considerando que a disparidade de género no emprego se cifrava em 11,6 pontos 
percentuais em 2018; considerando que este indicador não melhorou substancialmente 
nos últimos anos;

D. Considerando que o número total de horas trabalhadas tem vindo a aumentar de forma 
constante, mas lentamente, desde 2013; considerando que a taxa de emprego 
permanente e a tempo inteiro continua a aumentar, enquanto a taxa de emprego a tempo 
parcial está em declínio;

E. Considerando que a taxa de desemprego na área do euro diminuiu para todos os grupos 
etários e para os homens e as mulheres; considerando que continuam a existir grandes 
diferenças entre os Estados-Membros em termos de taxas; considerando que o 
desemprego dos jovens continua a ser muito elevado; considerando que o desemprego 
de longa duração, embora em declínio, permanece elevado;

F. Considerando que a segmentação horizontal e vertical do mercado de trabalho persiste e 
afeta, em especial, as mulheres, as pessoas pouco qualificadas, os jovens e os idosos, as 
pessoas com deficiência, as minorias nacionais, linguísticas, étnicas e sexuais e as 
pessoas oriundas da migração;

G. Considerando que a taxa de lugares vagos continua a aumentar; considerando que existe 
uma inadequação estrutural entre a oferta e a procura de competências e défices de 
competências;

H. Considerando que a situação social continua a melhorar; considerando que a pobreza e o 
risco de pobreza e as lacunas na cobertura dos sistemas de proteção social e no acesso 
aos serviços persistem;

I. Considerando que, em 2017, o rendimento disponível bruto per capita dos agregados 
familiares ultrapassou o nível anterior à crise na área do euro; considerando que tal não 
se verificava em todos os Estados-Membros;
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1. Observa que, embora as condições económicas na UE sejam atualmente favoráveis e o 
emprego esteja a crescer globalmente de forma consistente, ainda há que melhorar a 
situação no que se refere ao desemprego dos jovens, à segmentação do mercado de 
trabalho e às desigualdades, à pobreza no trabalho e à produtividade;

2. Toma nota das recomendações específicas por país (REP) de 2019 da Comissão e 
congratula-se com a maior ênfase que é colocada no investimento; observa que quase 
um terço das REP emitidas até 2018 não foram aplicadas; congratula-se com o facto de 
terem sido alcançados progressos consideráveis na legislação relativa às relações 
laborais e à proteção do emprego; manifesta a sua preocupação com o facto de os 
progressos nas REP de 2018 serem menores do que nos anos anteriores e insta a 
Comissão a exercer a pressão necessária sobre os Estados-Membros, para que as 
recomendações sejam aplicadas; considera que uma aplicação enérgica de reformas é 
crucial para reforçar o potencial de crescimento das economias da UE;

3. Observa que persistem divergências consideráveis em matéria de emprego entre países, 
regiões e grupos de população; considera necessário aumentar as taxas de emprego e 
promover a criação de empregos dignos, a fim de alcançar o objetivo da Estratégia 
Europa 2020 de uma taxa de emprego de pelo menos 75 %;

4. Sublinha a necessidade de políticas e reformas do mercado de trabalho bem concebidas, 
que criem empregos de qualidade, promovam a igualdade de oportunidades e a 
igualdade de tratamento dos trabalhadores, facilitem a igualdade de acesso ao mercado 
de trabalho e a proteção social, facilitem a mobilidade dos trabalhadores, reintegrem os 
desempregados e combatam as desigualdades e os desequilíbrios de género;

5. Observa que a participação das mulheres no mercado de trabalho continua a aumentar, 
mas que persistem desigualdades de género em termos de emprego e de remuneração; 
considera que devem ser reforçados os esforços para reduzir a disparidade de género 
nos salários, a disparidade de género nas pensões e os desincentivos para trabalhar, para 
melhorar o equilíbrio entre vida profissional e familiar e permitir o acesso a estruturas 
de acolhimento de crianças, de acolhimento para a primeira infância e de cuidados 
continuados a preços acessíveis;

6. Salienta a necessidade de combater o idadismo nos mercados de trabalho, 
nomeadamente chamando a atenção para a Diretiva 2000/78/CE do Conselho que 
estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade 
profissional, e garantindo o acesso a oportunidades de aprendizagem ao longo da vida;

7. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a redobrarem os seus esforços para uma 
maior inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, eliminando os 
obstáculos legislativos à criação de incentivos para o seu emprego e garantindo a 
acessibilidade dos locais de trabalho;

8. Salienta que é necessário transformar os sistemas de ensino e formação, a fim de tirar 
pleno partido das oportunidades oferecidas pelas tecnologias da informação e da 
comunicação e pelos meios de comunicação social e desenvolver as capacidades e 
competências necessárias para responder às exigências do mercado de trabalho do 
futuro; considera que a escassez e a inadequação de competências podem constituir 
obstáculos importantes ao investimento; salienta que, para adquirir as competências 
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adequadas, é necessário melhorar a qualidade, a disponibilidade, o custo e a 
acessibilidade da educação e da formação, incluindo a formação profissional, e 
melhorar o reconhecimento mútuo das qualificações; insta os Estados-Membros a 
priorizarem uma formação abrangente em competências digitais e empresariais, tendo 
em conta a transição para a economia digital e uma economia mais verde; considera que 
os desafios das alterações climáticas e a transição para uma economia mais verde 
exigem um apoio para ajudar os trabalhadores a adaptar-se, especialmente nas regiões 
mais afetadas;

9. Insta a Comissão a prever incentivos e apoio técnico aos jovens, para criar as suas 
empresas e a propor medidas para promover o empreendedorismo, nomeadamente 
através dos programas escolares nos Estados-Membros;

10. Salienta que os objetivos sociais e económicos da União devem ter igual prioridade; 
insta a Comissão e os Estados-Membros a reforçar os direitos sociais, realizando o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e aplicando os aspetos sociais das recomendações 
específicas por país;

11. Observa que a situação social continua a melhorar e que a pobreza está em declínio, 
mas continua a ser inaceitavelmente elevada; salienta que, embora o número de pessoas 
em risco de pobreza ou exclusão social na UE tenha continuado a diminuir em 2017, 
cerca de 113 milhões de pessoas na UE e 74 milhões na área do euro eram pessoas em 
risco de pobreza ou exclusão social em 2017; insta a Comissão e os Estados-Membros a 
tomar as medidas necessárias para reduzir a pobreza, incluindo a pobreza infantil e a 
pobreza no trabalho, a fim de alcançar o objetivo da Estratégia Europa 2020; salienta 
que a criação de emprego digno, o acesso à proteção social independentemente da 
relação de trabalho ou do tipo de contrato, o crescimento dos salários e sistemas de 
ensino público de qualidade e bem dotados de recursos têm um impacto significativo na 
redução das desigualdades, do risco de pobreza e da exclusão social;

12. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.


