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SUGESTÕES

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

A. Considerando que, de acordo com o artigo 9.° do TFUE, a promoção de um nível elevado 
de emprego e a garantia de proteção social adequada têm de ser tidas em conta na 
definição e na execução das políticas e das atividades da UE;

B. Considerando que os Tratados preveem várias alternativas em matéria de políticas sociais 
e de emprego, cujo potencial não foi plenamente explorado;

1. Realça a necessidade de aperfeiçoamento da governação social ao nível europeu, 
paralelamente à criação de uma governação económica europeia;

2. Solicita uma melhor supervisão das políticas sociais e de emprego, comparável às 
disposições sobre a supervisão das políticas económicas nacionais;

3. Solicita o estabelecimento de parâmetros de referência sociais e de emprego, em 
complemento dos parâmetros de referência orçamentais e macroeconómicos, no quadro 
das regras para a supervisão vinculativa da disciplina orçamental na área do euro, a fim de 
garantir a aplicação adequada do artigo 9.° do TFUE;

4. Salienta que a existência e o agravamento dos desequilíbrios internos requerem 
estabilizadores automáticos a nível da UE ou da área do euro, como por exemplo uma 
garantia da juventude ou um subsídio mínimo de desemprego;

5. Assinala que nem o roteiro «Rumo a uma verdadeira União Económica e Monetária» nem 
o relatório intercalar apresentado pelo Presidente do Conselho, Herman Van Rompuy, 
abordam as políticas sociais e de emprego; reitera, por isso, o seu apelo a um Pacto Social, 
tal como exposto no relatório, aprovado a 15 de outubro de 2012 pela sua Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, que contém recomendações à Comissão sobre o 
relatório dos Presidentes do Conselho Europeu, da Comissão, do Banco Central Europeu e 
do Eurogrupo «Rumo a uma verdadeira União Económica e Monetária»;

6. Salienta que o equilíbrio entre as disposições em matéria de política social e económica, 
referidas nos artigos 121.° e 148.° do TFUE, deve ser restabelecido;

7. Solicita à Comissão que insista na apresentação de planos nacionais de emprego pelos 
Estados-Membros, no quadro dos seus programas nacionais de reformas;

8. Reitera o seu apelo ao fortalecimento da dimensão democrática do Semestre Europeu, 
nomeadamente por meio do reforço do papel do Parlamento através do processo 
legislativo ordinário e do envolvimento dos parlamentos nacionais, em interação com os 
parceiros sociais e a sociedade civil;

9. Solicita aos Estados-Membros que, nos casos em que minorias de bloqueio injustificadas 
impeçam a realização dos progressos necessários, alarguem o princípio de cooperação 
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reforçada às políticas sociais e de emprego. 


