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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Assuntos Económicos 
e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que as medidas do programa de ajustamento económico relativo à Grécia 
(maio de 2010 e março de 2012), à Irlanda (dezembro de 2010), a Portugal (maio de 2011) 
e a Chipre (junho de 2013) afetaram direta e indiretamente os níveis de emprego, com 
consequências graves para a situação social; considerando que todos os programas, apesar 
de terem sido assinados formalmente pela Comissão, foram elaborados conjuntamente 
pelo FMI, o Eurogrupo, o Banco Central Europeu (BCE) e a Comissão, ficando sujeitos às 
condições por eles definidas; 

B. Considerando que, nos termos do artigo 9.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), «Na definição e execução das suas políticas e ações, a União tem em 
conta as exigências relacionadas com a promoção de um nível elevado de emprego, a 
garantia de uma proteção social adequada, a luta contra a exclusão social e um nível 
elevado de educação, formação e proteção da saúde humana.»;

C. Considerando que o artigo 151.º do TFUE prevê que as ações desenvolvidas pela UE e 
pelos Estados-Membros devem ter presentes os direitos sociais fundamentais, tal como os 
enunciam a Carta Social Europeia, de 1961, e a Carta Comunitária dos Direitos Sociais 
Fundamentais dos Trabalhadores, de 1989, com o objetivo, nomeadamente, de melhorar o 
diálogo social; considerando que, segundo o artigo 152.º do TFUE, «A União reconhece e 
promove o papel dos parceiros sociais ao nível da União, tendo em conta a diversidade 
dos sistemas nacionais. A União facilita o diálogo entre os parceiros sociais, no respeito 
pela sua autonomia.»;

D. Considerando que, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, do Tratado da União Europeia (TUE), 
«A União reconhece os direitos, as liberdades e os princípios enunciados na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, de 7.12.2000, (...) que tem o mesmo valor 
jurídico que os Tratados.», e considerando que os n.os 2.º e 3.º do mesmo artigo preveem a 
adesão à Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais e determinam que do direito da União devem fazer parte, enquanto 
princípios gerais, esses direitos;

E. Considerando que a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia prevê, 
nomeadamente, o direito de negociação e de ação coletiva (artigo 28.º), a proteção em 
caso de despedimento sem justa causa (artigo 30.º), condições de trabalho justas e 
equitativas (artigo 31.º), o reconhecimento e respeito do direito de acesso às prestações de 
segurança social e aos serviços sociais, e, a fim de «lutar contra a exclusão social e a 
pobreza», o direito a «uma existência condigna a todos aqueles que não disponham de 
recursos suficientes» (artigo 34.º), o direito de aceder à prevenção em matéria de saúde e 
de beneficiar de cuidados médicos (artigo 35.º) e o respeito do acesso a serviços de 
interesse económico geral (artigo 36.º);

F. Considerando que a estratégia Europa 2020, proposta pela Comissão em 3 de março de 
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2010 e aprovada pelo Conselho Europeu de 17 de junho de 2010, inclui nos seus cinco 
grandes objetivos a concretizar até 2020: 75 % para a taxa de emprego de homens e 
mulheres no grupo etário 20-64 anos; reduzir o abandono escolar precoce para menos de 
10 % e aumentar o número de diplomas universitários ou equivalentes para, no mínimo, 
40 % no grupo etário 30-34 anos; e reduzir a pobreza ao minimizar o risco de pobreza ou 
exclusão social para, pelo menos, 20 milhões de pessoas;

G. Considerando que, na sua resolução de 21 de novembro de 2013, o Parlamento se 
congratulou com a comunicação da Comissão de 2 de outubro de 2013 intitulada 
«Reforçar a dimensão social da União Económica e Monetária» e a sua proposta para 
estabelecer um painel de principais indicadores sociais e sobre o emprego, 
complementares do procedimento relativo aos desequilíbrios macroeconómicos (PDM) e 
do relatório conjunto sobre o emprego (RCE), mas lamentou o facto de tais indicadores 
serem insuficientes para assegurar uma cobertura abrangente das situações sociais e de 
emprego dos Estados-Membros e a interdependência entre si; considerando que a 
resolução do Parlamento salientou a necessidade de assegurar que tal monitorização se 
destine a reduzir as disparidades sociais entre Estados-Membros;

H. Considerando que os dados disponíveis comprovam que, nos quatro países, o progresso 
alcançado no sentido da concretização dos objetivos da estratégia Europa 2020 está em 
rápido declínio (ver Anexo 1);

1. Constata que as instituições da UE (o BCE, a Comissão e o Eurogrupo) são integralmente 
corresponsáveis pelas condições impostas nos termos dos programas de ajustamento 
económico e, como tal, pelas consequências sociais decorrentes;

2. Lamenta profundamente que o Parlamento tenha sido posto totalmente à margem durante 
todas as fases do projeto: a fase preparatória, o desenvolvimento de mandatos e o 
acompanhamento dos resultados alcançados pelos programas e as medidas conexas;

3. Considera lamentável que tais programas tenham sido elaborados sem qualquer avaliação 
das consequências, mediante estudos de impacto ou coordenação com o Comité do 
Emprego, o Comité da Proteção Social, o Conselho Emprego, Política Social, Saúde e 
Consumidores (EPSCO) ou o Comissário do Emprego e dos Assuntos Sociais; lamenta 
ainda que, apesar das consideráveis repercussões sociais, não tenham sido consultados os 
órgãos consultivos criados pelo Tratado, nomeadamente o Comité Económico e Social 
Europeu (CESE) e o Comité das Regiões (CR);

Emprego

4. Observa que as políticas de ajustamento e as reformas estruturais levadas a cabo nos 
quatro países resultaram em taxas de desemprego dramáticas, índices de despedimento 
historicamente elevados e agravamento das condições de trabalho; salienta que as 
consequências para as taxas de atividade, nomeadamente no que diz respeito à 
sustentabilidade dos sistemas de proteção social e de pensões, são ainda mais graves 
devido à disparidade entre os objetivos da estratégia Europa 2020 e a realidade, que está 
rapidamente a aumentar cada vez mais;

5. Constata com grande preocupação que é entre os jovens que se registam os níveis de 
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desemprego mais elevados e que a situação é particularmente desoladora em países como 
a Grécia, em que esta taxa é superior a 50 %, ou Portugal e a Irlanda, em que ascende a 
mais de 30 %; lamenta que até mesmo os que conseguem arranjar emprego muitas vezes o 
façam em condições trabalho precárias ou com contratos a tempo parcial, o que dificulta a 
sua independência; 

6. Observa que os grupos mais vulneráveis – os desempregados de longa duração, as 
mulheres, os trabalhadores migrantes e as pessoas com incapacidade – foram fortemente 
afetados e registam taxas de desemprego superiores à média nacional; 

7. Adverte que, caso estas divergências acentuadas, sobretudo no caso da geração mais 
jovem, não sejam sanadas, resultarão em danos estruturais para o mercado de trabalho dos 
quatro países, limitando a sua capacidade de recuperação, provocando uma migração 
forçada em massa (com efeitos consideráveis em termos de «fuga de cérebros») e 
aumentando as divergências persistentes entre os Estados-Membros com ofertas de 
emprego e os Estados-Membros com mão de obra barata;

8. Relembra que a estratégia Europa 2020 estabelece com precisão que importa atentar na 
taxa de emprego, que indica a disponibilidade de recursos humanos e financeiros para 
assegurar a sustentabilidade do nosso modelo económico e social; considera lamentável 
que se confunda a diminuição da taxa de desemprego com a recuperação dos postos de 
trabalho extintos; recorda que, nos últimos quatro anos, os despedimentos ascenderam a 
2 milhões nos quatro países, o que corresponde a 15 % dos postos de trabalho existentes; 

Pobreza

9. Manifesta a sua apreensão pelo facto de, como parte das condições de assistência 
financeira, os programas incluírem recomendações de reduções específicas em áreas 
fundamentais do combate à pobreza, como pensões, serviços básicos, cuidados de saúde e 
produtos farmacêuticos para a proteção básica dos mais vulneráveis; realça o facto de tais 
medidas incidirem fundamentalmente sobre o combate à pobreza infantil;

10. Constata que os dados da Comissão e os diversos estudos por ela realizados demonstram 
que, entre 2008 e 2012, a desigualdade na distribuição do rendimento aumentou nos 
quatro países, e que os cortes nas prestações sociais e de desemprego resultantes das 
medidas de austeridade, bem como as reduções salariais decorrentes das reformas 
estruturais, estão a agravar os níveis de pobreza; observa ainda que o relatório da 
Comissão identificou níveis relativamente elevados de pobreza no trabalho devido à 
redução dos salários mínimos já de si baixos ou à sua suspensão como consequência das 
medidas de austeridade; 

11. Lamenta profundamente que o nível de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social 
tenha aumentado nos quatros países; salienta que, apenas nos últimos três anos, os dados 
comprovam que o número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social aumentou 
para 26 % em Portugal e 15 % na Irlanda; observa ainda que estas estatísticas escondem 
uma realidade muito mais grave: a queda do PIB per capita implica a descida do limiar de 
pobreza, o que significa que passamos a considerar que estão fora da pobreza pessoas que 
até há bem pouco tempo faziam parte dela;
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12. Saúda o facto de, nesses estudos, a Comissão ter reconhecido que só será possível 
concretizar os objetivos da estratégia Europa 2020 com uma forte inversão das atuais 
tendências; 

13. Lamenta que, pelo menos, para a Grécia, a Irlanda e Portugal, os programas incluam 
inúmeras regras pormenorizadas relativamente à reforma do sistema de saúde e às 
reduções da despesa, apesar de o artigo 168.º, n.º 7, do TFUE proibir tal intervenção;

14. Relembra que o Conselho da Europa já condenou os cortes no sistema público de pensões 
grego, tendo considerado que constituíam uma infração ao artigo 12.º da Carta Social 
Europeia, de 1961, e ao artigo 4.º do respetivo protocolo, e pronunciando-se no sentido de 
que o facto de as disposições contestadas do direito nacional procurarem respeitar os 
requisitos de outras obrigações legais não as exclui do âmbito de aplicação da Carta1; 
observa que esta defesa da manutenção do sistema de pensões num nível satisfatório, que 
permita que os pensionistas possam ter uma vida digna, é aplicável, de um modo geral, 
aos quatro países, pelo que devia ter sido tida em consideração; 

15. Refere ainda que a Organização Internacional do Trabalho (OIT) criticou vivamente as 
reformas radicais do sistema de pensões quando a sua Comissão de Peritos avaliou a 
aplicação da Convenção n.º 102 no caso das reformas implementadas na Grécia, e que a 
mesma observação crítica foi incluída no seu 29.º relatório anual, em 2011; relembra que a 
convenção n.º 102 é aplicável, de um modo geral, aos quatro países, pelo que devia ter 
sido tida em consideração.

Abandono escolar precoce

16. Acolhe com agrado o facto de os níveis de abandono escolar precoce estarem a diminuir 
nos quatro países; observa, porém, que isso se deve, em parte, à dificuldade que os jovens 
têm em arranjar emprego; 

17. Saúda o facto de os níveis de conclusão do ensino universitário estarem a aumentar nos 
quatro países; todavia, constata que isso se deve, em parte, à necessidade de os jovens 
aumentarem as suas possibilidades no mercado de trabalho;

Diálogo social

18. Lamenta que os programas impostos aos quatro países permitam a isenção no que respeita 
à aplicação pelas empresas de acordos de negociação coletiva e à revisão dos acordos 
salariais que afetem diretamente a estrutura e os valores dos acordos de negociação 
coletiva previstos nas respetivas constituições nacionais; constata que este facto resultou 
num pedido por parte da Comissão de Peritos da OIT no sentido de, no caso da Grécia, 
restabelecer o diálogo social e, no caso de Portugal, que o Tribunal Constitucional 
anulasse certas medidas legislativas; salienta que esta situação lamentável é a 
consequência da realização de reformas estruturais limitadas, que envolvem unicamente a 
desregulamentação das relações laborais e reduções salariais a qualquer custo, o que entra 
em contradição óbvia com os objetivos gerais da UE e as políticas da estratégia 
Europa 2020;

                                               
1 Comité Europeu dos Direitos Sociais, decisão de mérito, 7.12.2012, queixa n.º 78/2012, p. 10.
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Recomendações

19. Insta a Comissão a realizar um estudo pormenorizado das consequências sociais e 
económicas dos programas de ajustamento nos quatro países, a fim de ter um 
conhecimento exato dos danos a curto e a longo prazo para os sistemas de proteção social, 
com particular atenção ao combate à pobreza, à manutenção de um bom diálogo social e 
ao equilíbrio entre a flexibilidade e a segurança nas relações laborais; exorta a Comissão 
a, na elaboração deste estudo, recorrer aos seus órgãos consultivos, bem como ao Comité 
do Emprego e ao Comité da Proteção Social; sugere que se solicite ao CESE que elabore 
um relatório específico; 

20. Exorta a Comissão a pedir à OIT e ao Conselho da Europa que elaborem relatórios sobre 
as medidas corretivas e os incentivos possíveis para assegurar a plena observância da 
Carta Social Europeia e do respetivo protocolo, bem como das convenções fundamentais 
da OIT, já que as obrigações decorrentes foram afetadas pelas medidas de ajustamento 
orçamental e pelas reformas estruturais exigidas pela troica;

21. Convida a UE a, após a avaliação, prestar apoio com vista à recuperação das normas de 
proteção social, do combate à pobreza e da renovação do diálogo social mediante um 
plano de recuperação, incluindo por meio de recursos financeiros, se necessário; insta a 
Comissão, o BCE e o Eurogrupo a suprimirem gradualmente as medidas excecionais 
postas em prática;

22. Exorta ao cumprimento das obrigações legais supracitadas estabelecidas nos Tratados e na 
Carta dos Direitos Fundamentais, dado que o incumprimento das mesmas constitui uma 
infração ao direito primário da UE;

23. Convida a UE a não aplicar tais soluções institucionais e financeiras de futuro, e a criar 
mecanismos que permitam que as instituições europeias concretizem as políticas e as 
metas sociais definidas nos tratados, nomeadamente no que se refere aos direitos 
individuais e coletivos das pessoas em maior risco de exclusão social;

24. Insta a Comissão e o Conselho a dispensarem a mesma atenção aos desequilíbrios sociais 
e à sua correção, à semelhança dos desequilíbrios macroeconómicos, e que, para isso, 
coloquem o EPSCO e as respetivas prioridades em pé de igualdade com o ECOFIN e o 
Eurogrupo;
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ANEXO 1

Grécia Portugal Irlanda Chipre UE 27Indicadores sociais 
da estratégia 
UE2020

2007 2009 201
2

2013
1

2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 201
3

2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 2013
2

Taxa de emprego 
(20-64 anos) em 
% da população

65,7 65,8 55,
3

53,5 72,6 71,2 66,5 65,3 73,8 66,9 63,7 65,
3

76,8 75,3 70,2 67,3 70,0 69,2 68,7 68,5

58 52,7 45,
2

43,6 66,3 66,1 63,1 62,2 64,4 61,8 59,4 60,
3

67,7 68,3 64,8 62,1 62,1 62,5 62,6 62,7

80,4 78,8 65,
3

63,3 79,1 76,5 69,9 68,5 83,0 72,1 68,1 70,
4

86,4 82,8 76,1 72,9 77,9 76,0 74,8 74,4

                        
Mulheres

                        
Homens

                        
Jovens3

24 22,9 13,
1

11,6 34,9 31,3 23,6 21,7 50,4 36,9 28,2 28,
8

37,4 34,8 28,1 21,2 36,9 34,9 32,8 32,3

Pessoas em risco de 
pobreza ou exclusão 
social (em milhares)

3064 3007 379
5

- 2653 2648 2665 - 1005 1150 1319 - 195 188 234 - 1193
97

1143
53

1231
18 
(esti
mati
va)

-

Abandono precoce 
do ensino e 
formação em % da 
população

14,6 14,5 11,
4

- 36,9 31,2 20,8 - 11,6 11,7 9,7 - 12,5 11,7 11,4 - 15,0 14,3 12,8 -

Conclusão do ensino 
superior (% da 
população com 

26,2 26,5 30,
9

- 19,8 21,1 27,2 - 43,3 48,9 51,1 - 46,2 45,0 49,9 - 30,0 32,2 35,8 -

                                               
1 Dados T2 2013
2 Dados T2 2013
3 Grupo etário: 15-24 anos
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30-34 anos)

Grécia Portugal Irlanda Chipre UE 27Mais indicadores
2007 2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 200

7
2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 200

7
200
9

201
2

201
3

Taxa de desemprego 
em % da população

8,3 9,5 24,3 27,
3

8,9 10,6 15,9 15,7 4,7 12,0 14,7 12,
6

3,9 5,4 11,9 17,0 7,1 8,9 10,4 10,9


