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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:

1. Regista que o crescimento do desemprego e da dívida gerado pela crise económica 
contraria o objectivo de sustentabilidade das finanças públicas; reconhece a necessidade 
de os Estados-Membros procedam a uma consolidação financeira, mas sublinha a 
necessidade de definir o calendário e as modalidades da mesma e que os cortes 
indiscriminados no investimento público, na investigação e na educação se repercutem 
negativamente nas perspectivas de crescimento;  

2. Considera que é necessário avaliar com precisão as repercussões da crise no plano social e 
do emprego e definir, a nível europeu, uma estratégia de saída da crise estribada no apoio 
ao emprego, à formação e ao investimento, ao relançamento da indústria e ao
desenvolvimento de uma economia "verde" competitiva; considera que estes objectivos 
devem integrar o cerne da estratégia da UE até 2020;

3. É de opinião que a estratégia de recuperação económica não deve em circunstância 
alguma perpetuar desequilíbrios estruturais nem as profundas disparidades entre os 
rendimentos dos cidadãos;  considera que as medidas financeiras e fiscais adoptadas pelos 
Estados-Membros devem visar a protecção dos salários, das pensões de reforma e do 
poder de compra dos agregados familiares;

4. Salienta a importância de articular a recuperação da economia com políticas de combate 
ao desemprego estrutural, nomeadamente ao desemprego juvenil e ao desemprego das 
mulheres, que tenham por objectivo fomentar o emprego de qualidade, a fim de aumentar 
a produtividade do trabalho e dos investimentos;

5. Considera que a sustentabilidade das finanças públicas depende em grande medida da 
capacidade de elevar o nível de emprego e de implementar políticas adequadas em matéria 
de imigração que contemplem a integração no mercado de trabalho e a plena cidadania e 
permitam responder aos desafios demográficos e orçamentais, designadamente no que se 
refere à sustentabilidade dos sistemas de pensões;

6. Considera que a estratégia para 2020 deve consubstanciar-se num "pacto para a política 
económica, de emprego e social" assente em orientações, indicadores e parâmetros de 
referência – quantificáveis aos níveis nacional e europeu e que sejam acompanhados de 
mecanismos de incentivo destinados àqueles que atingem os objectivos, bem como de 
mecanismos de correcção no caso daqueles que os não respeitem –, nos princípios da 
flexigurança e no método do diálogo social;

7. Considera que a coordenação das finanças públicas a nível europeu com o objectivo de 
alcançar um crescimento sustentável, criar empregos de qualidade, preservar um sistema 
social inclusivo e permitir a redistribuição dos recursos constitui a resposta necessária face 
aos efeitos da crise financeira, económica e social e aos desafios que a evolução 
demográfica e a globalização implicam; 
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8. Salienta a importância do Livro Verde sobre a reforma das pensões cuja publicação se 
encontra iminente e considera que é essencial desenvolver um sistema de segurança social 
fiável e sustentável, baseado num duplo pilar, público e complementar, que deverá ser 
incentivado tanto no plano contratual como fiscal;

9. Considera que a necessidade de dispor quer de finanças públicas sustentáveis quer de 
sistemas adequados de protecção social e de inclusão social torna imperativo o reforço da 
qualidade e da eficiência tanto da administração como das despesas públicas e uma 
repartição mais equitativa da carga fiscal, mediante uma redução clara e gradual da 
pressão fiscal sobre o trabalho, a fim de reduzir a pobreza e garantir a coesão social, factor 
fundamental para a competitividade e a sustentabilidade do modelo económico e social 
europeu.


