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Pergunta com pedido de resposta oral O-000114/2018 

à Comissão 
Artigo 128.º do Regimento 

Marita Ulvskog 
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

Assunto: Acesso à proteção social dos trabalhadores por conta de outrem e por conta própria 

Dada a evolução do mundo do trabalho, é da maior importância que os trabalhadores com formas 
atípicas de emprego e os trabalhadores por conta própria tenham acesso a uma proteção social 
adequada, aspeto fundamental para a segurança económica e social dos trabalhadores europeus, 
para o bom funcionamento dos mercados de trabalho e para a sustentabilidade dos sistemas de 
segurança social. 

No que diz respeito ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais e ao «Pacote da Justiça Social» 
recentemente proposto pela Comissão: 

1. De que modo contribuirá a proposta de recomendação da Comissão1 para a aplicação dos 
princípios do Pilar em matéria de emprego seguro e adaptável e de proteção social adequada, 
incluindo subsídios de desemprego, acesso a cuidados de saúde e prestações e pensões de 
velhice? Considera a Comissão que uma recomendação é um instrumento eficaz para a 
aplicação destes princípios? 

2. Que medidas concretas tenciona a Comissão tomar para promover e apoiar a aplicação da 
recomendação e como irá acompanhar os progressos realizados nos Estados-Membros? 

3. Como se articulará o quadro proposto com outras iniciativas pertinentes, como as iniciativas 
previstas no «Pacote da Justiça Social», a Diretiva relativa a condições de trabalho transparentes 
e previsíveis e a revisão em curso dos regulamentos relativos à coordenação da segurança 
social? De que forma a recomendação proposta afetará a portabilidade dos direitos sociais entre 
Estados-Membros? 

4. De que modo tem a proposta em conta a multiplicidade de formas de emprego e os diferentes 
sistemas nacionais de proteção social? Dada a importância da sustentabilidade financeira dos 
regimes de proteção social, tenciona a Comissão estudar a possibilidade de formular 
recomendações aos Estados-Membros sobre os níveis adequados de investimento? 

5. Como vê a Comissão o papel dos parceiros sociais na aplicação desta proposta? 

6. Como tenciona a Comissão assegurar que a recomendação não afete de forma 
desproporcionada as micro, pequenas e médias empresas? 
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