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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Pacto de investimento social como uma resposta à crise

(2012/2003(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) e, 
nomeadamente, os seus artigos 5.º, 6.º, 9.º, 147.º, 149.º, 151.º e 153.º,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de março de 2010, intitulada «Europa 
2020: Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo» 
(COM(2010)2020),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 23 de novembro de 2010, sobre uma 
Agenda para Novas Competências e Empregos: Um contributo europeu para o pleno 
emprego (COM(2010)0682) e a sua resolução sobre a mesma, de 26 de outubro de 20111,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 23 de novembro de 2011, intitulada 
«Análise Anual do Crescimento para 2012» (COM(2011)0815), e o projeto de relatório 
conjunto sobre o emprego a ela anexado, bem como a sua resolução, de 15 de fevereiro de 
2012, sobre emprego e aspetos sociais na Análise Anual do Crescimento para 20122,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de outubro de 2008, relativa a uma 
Recomendação da Comissão sobre a inclusão ativa das pessoas excluídas do mercado de 
trabalho (COM(2008)0639) e a sua resolução sobre a mesma, de 6 de maio de 20093,

– Tendo em conta o estudo do Eurostat de janeiro de 2012 e o Comunicado de Imprensa do 
Eurostat, de 8 de fevereiro de 20124,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Plataforma Europeia contra a 
Pobreza e a Exclusão Social: um quadro europeu para a coesão social e territorial» 
(COM(2010)0758), o parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a mesma5 e a 
sua resolução de 15 de novembro de 2011 sobre a mesma6,

– Tendo em conta a Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro 
de 2008, relativa ao Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social (2010)7,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 2 de julho de 2008, intitulada «Agenda 
social renovada: oportunidades, acesso e solidariedade na Europa do século XXI» 
(COM(2008)0412) e a sua resolução de 6 de maio de 2009 sobre a mesma8,

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0466.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0047.
3 JO C 212E de 5.8.2010, p. 23.
4 Comunicado de imprensa do Eurostat n.º 21/2012, p. 1.
5 JO C 238 de 25.8.2011, p. 130-134.
6 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0495.
7 JO L 298 de 7.11.2008, p. 20-29.
8 Textos Aprovados, P6_TA(2009)0370.
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– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Sustentabilidade das finanças 
públicas a longo prazo para a recuperação da economia» (COM(2009)0545) e a sua 
resolução de 20 de maio de 2010 sobre a mesma1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 9 de junho de 2010, intitulada «Dar um 
novo impulso à cooperação europeia no domínio do ensino e da formação profissionais 
para apoiar a Estratégia “Europa 2020”» (COM(2010)0296) e a sua resolução de 8 de 
junho de 2011 sobre a mesma2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 1 de dezembro de 2011, intitulada «Combater o 
abandono escolar precoce»3,

– Tendo em conta o Comunicado de Bruges sobre a Cooperação Europeia Reforçada no 
domínio do Ensino e da Formação Profissionais para o período 2011-2020, que foi 
adotado em 7 de dezembro de 20104,

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão intitulados «Progressos rumo aos 
objetivos europeus comuns na educação e formação» (SEC(2011)0526),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 6 de julho de 2010, sobre a promoção do acesso dos 
jovens ao mercado de trabalho e o reforço do estatuto de formando, estagiário e aprendiz5,

– Tendo em conta o conjunto recentemente aprovado de cinco regulamentos e de uma 
diretiva sobre governação económica na UE 6,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 29 de junho de 2011, sobre o Quadro 
Financeiro Plurianual para o período 2014-2020 (COM(2011)0398),

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (A7-
0000/2012),

A. Considerando que a atual crise económica e financeira terá efeitos duradouros não só no 
crescimento económico mas também nos níveis de emprego, na poupança pública e na 
qualidade dos investimentos sociais na Europa;

B. Considerando que, de uma maneira geral, as respostas que recentemente têm sido dadas à 
crise se têm baseado em objetivos de curto prazo, com vista a restituir estabilidade às 
finanças públicas, sendo cruciais os esforços para defender a nossa economia, e que estas 
medidas de austeridade poderão ter, a longo prazo, efeitos negativos no emprego, no 
crescimento e na competitividade se não forem complementadas por medidas de fomento 

                                               
1 Texto Aprovados, P7_TA(2010)0190.
2 Texto Aprovados, P7_TA(2011)0263.
3 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0531.
4 IP/10/1673
5 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0262.
6 JO L 306 de 23.11.2011, p. 1-47.
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do crescimento e do emprego;

C. Considerando que a Estratégia de Lisboa e a Estratégia Europeia para o Emprego não 
produziram os resultados esperados e que o êxito da Estratégia Europa 2020 é incerto e 
exige um maior empenhamento dos Estados-Membros e das instituições europeias;

D. Considerando que a recém-publicada Análise Anual do Crescimento e o Relatório 
Conjunto sobre o Emprego revelaram que, posto que a consolidação orçamental continua 
a ser prioritária, os objetivos sociais, de emprego e de educação da Estratégia Europa 2020 
não têm merecido suficiente atenção dos Estados-Membros;

E. Considerando que a taxa de desemprego na UE-27 ultrapassou os 10 % em janeiro de 
2012, afetando especialmente os jovens, os trabalhadores menos qualificados e os 
desempregados de longa duração, e que este aspeto, aliado ao envelhecimento da 
população, cria um grave risco de perda de capital humano a longo prazo e pode ter 
repercussões irreversíveis no mercado de trabalho e no potencial de crescimento 
económico;

F. Considerando que, em 2010, perto de 16 % dos europeus se encontravam em risco de 
pobreza e que, nesse mesmo ano, a percentagem de crianças e de adultos a viver em 
agregados familiares com membros desempregados aumentou para quase 10 %; que esta 
situação, em conjunto com a pobreza infantil, a percentagem de trabalhadores pobres e a 
elevada taxa de desemprego entre os jovens, irá, no futuro, aumentar o risco de pobreza e 
de exclusão social;

G. Considerando que os resultados no domínio da educação na União Europeia continuam a 
ser inadequados para responder às necessidades do mercado de trabalho e estão aquém da 
exigência crescente de especialização dos postos de trabalho disponíveis;

H. Considerando que a pressão sobre os regimes de segurança social tem aumentado e que as 
receitas respetivas têm diminuído consideravelmente; que a persistência de elevadas taxas 
de desemprego de longa duração é suscetível de agravar ainda mais esta tendência;

I. Considerando que os investimentos sociais bem direcionados são importantes para 
assegurar níveis de emprego adequados no futuro, estabilizar a economia, valorizar o 
capital humano e promover a competitividade da União Europeia;

Abordagem renovada em relação aos investimentos sociais na Europa

1. Recorda que os investimentos sociais, enquanto provisão e aplicação de recursos 
financeiros para a obtenção de benefícios tanto no domínio social como económico, visam 
dar resposta a riscos e a necessidades sociais emergentes, centrando-se em políticas 
públicas e em estratégias de investimento no capital humano com o objetivo de preparar 
cidadãos, famílias e sociedades para se adaptarem a diversas transformações e 
conseguirem fazer a transição para mercados de trabalho mais flexíveis;

2. Sublinha que um dos aspetos mais importantes dos investimentos sociais é a sua 
capacidade de articular objetivos sociais e económicos e que, por essa razão, estes não 
devem ser encarados como meras despesas mas também como investimentos que terão um 
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retorno real no futuro;

3. Nota, por conseguinte, que os investimentos sociais devem ser uma parte importante das 
políticas económicas e de emprego europeias, bem como das respostas da UE à crise, e 
que isso requer uma melhor execução dos objetivos sociais, de emprego e de educação da 
Estratégia Europa 2020;

4. Salienta que a crise impõe a modernização do modelo social europeu, a revisão das 
políticas sociais nacionais e a transição de um «Estado-providência ativo», que se limita a 
responder a problemas emergentes causados pelo fracasso dos mecanismos de mercado, 
para um «Estado-providência mobilizador», que investe nas pessoas e dá aos cidadãos 
instrumentos e incentivos;

Estado-providência mobilizador

5. Insta, a este respeito, os Estados-Membros e a Comissão a assegurarem um equilíbrio 
entre as medidas de resposta aos desafios imediatos impostos pela crise e as medidas com
objetivos a médio e a longo prazos, bem como a darem prioridade a atividades

a) que fomentem a reintegração dos desempregados no mercado de trabalho;
b) que promovam a criação de postos de trabalho sustentáveis e de qualidade, 

melhorando a produtividade e a distribuição do trabalho;
c) que permitam o investimento na educação e na formação;
d) que promovam o equilíbrio entre flexibilidade e segurança e a conciliação da vida 

familiar com a vida profissional;
e) que visem a reforma dos sistemas de pensões e a criação de condições para que os 

cidadãos trabalhem até mais tarde;
f) que contribuam para o combate à pobreza e à exclusão social;

6. Exorta os Estados-Membros e a Comissão a tomarem medidas tendentes ao 
desenvolvimento de um ambiente favorável ao emprego, através de políticas de apoio à 
integração no mercado de trabalho, incluindo a promoção de regimes de apoio aos 
desempregados e de assistência social mais eficazes e mais bem orientados, articulados 
com medidas de promoção do emprego, bem como a introduzirem programas especiais de 
formação e de reciclagem a fim de assegurar a empregabilidade sustentável dos 
desempregados de longa duração, e a promoverem a melhoria das qualificações e a 
formação no local de trabalho em especial de jovens desempregados e de trabalhadores 
pouco qualificados;

7. Incentiva os Estados-Membros a investirem no apoio aos jovens e na facilitação do seu 
acesso ao mercado de trabalho, disponibilizando programas de formação e de estágio para 
jovens, promovendo o empreendedorismo e criando incentivos para que os empregadores 
contratem diplomados, assegurando uma melhor transição do meio académico para o meio 
profissional e promovendo a mobilidade a nível europeu e regional;

8. Exorta os Estados-Membros e a Comissão a tomarem todas as medidas necessárias para 
melhorar os sistemas de educação a todos os níveis, nomeadamente: colocando uma forte 
ênfase na estratégia de desenvolvimento durante a primeira infância; prevenindo o 
abandono escolar precoce; melhorando a educação secundária e introduzindo orientação e 
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aconselhamento, proporcionando melhores condições para os estudantes acederem com 
êxito ao ensino terciário ou se integrarem diretamente no mercado de trabalho; 
desenvolvendo instrumentos destinados a uma melhor antecipação das necessidades 
futuras em termos de qualificação e o reforço da cooperação entre instituições de ensino, 
empresas e serviços de emprego; promovendo o reconhecimento das qualificações 
profissionais e desenvolvendo os quadros nacionais de referências;

9. Insta a Comissão a garantir uma implementação abrangente dos princípios de 
flexissegurança e a tomar medidas para fazer face ao problema da segmentação do 
mercado de trabalho, através da concessão de proteção social adequada aos trabalhadores 
em períodos de transição, ou com contratos de trabalho temporários ou a tempo parcial, e 
o acesso a formação e a oportunidades de desenvolvimento de carreira e de trabalho a 
tempo inteiro; encoraja os Estados-Membros a investirem em serviços – como centros de 
acolhimento infantil e escolas onde as crianças podem ficar durante todo o dia – que 
ajudem a promover a igualdade de género, uma melhor conciliação da vida profissional 
com a vida familiar e pessoal e que incentivem pais isolados inativos a trabalhar;

10. Encoraja os Estados-Membros a introduzirem as reformas necessárias com vista ao 
aumento da idade legal de reforma e à limitação das possibilidades de reforma antecipada, 
e a conjugarem estas medidas com a constante melhoria das condições de trabalho e com a 
implementação de programas de formação ao longo da vida que possibilitem carreiras 
profissionais mais longas;

Melhor governação com o Pacto de Investimento Social

11. Incentiva os Estados-Membros a empenharem-se mais na inclusão de investimentos 
sociais nos seus objetivos orçamentais de médio e de longo prazo, bem como nos seus 
programas nacionais de reforma; apela ao Conselho Europeu e à Comissão para que 
efetuem um melhor acompanhamento da implementação dos objetivos sociais e de 
emprego da Estratégia Europa 2020;

12. Salienta a necessidade de complementar o sistema recentemente desenvolvido de 
supervisão macroeconómica e orçamental ao nível da UE com um melhor controlo da 
execução das políticas sociais e de emprego, a fim de garantir o devido cumprimento dos 
objetivos sociais e de emprego; solicita, por conseguinte, à Comissão que pondere o 
desenvolvimento de um painel de avaliação de indicadores comuns de investimento social 
tendo em vista a monitorização dos progressos efetuados pelos países da UE neste 
domínio;

13. Exorta os Estados-Membros a assinarem um «Pacto de Investimento Social» que sirva de 
base à criação de um mecanismo de controlo reforçado, com vista à intensificação de 
esforços para alcançar as metas sociais, de emprego e de educação da Estratégia Europa 
2020;

14. Apela à Comissão para que tome todas as medidas ao seu alcance para encorajar os 
Estados-Membros a assinarem o «Pacto de Investimento Social» e para que introduza a 
avaliação do cumprimento dos objetivos sociais, de emprego e de educação no Semestre 
Europeu de 2013;
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15. Insta os Estados-Membros a velarem por que o Quadro Financeiro Plurianual para o 
período 2014-2020, atualmente em discussão, preveja os recursos orçamentais necessários 
à realização de investimentos sociais na Europa e que o financiamento disponível possa 
ser utilizado de forma racional e eficiente, além de orientar os fundos estruturais, 
sobretudo o Fundo Social Europeu, para o apoio de investimentos sociais, assegurando 
que as suas prioridades reflitam as necessidades específicas dos diferentes 
Estados-Membros; exorta a Comissão a disponibilizar aos Estados-Membros, quando 
considerar adequado, outras fontes possíveis de financiamento para fins de investimento 
social;

16. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A crise económica e financeira atual terá indubitavelmente fortes efeitos a longo prazo não só 
na economia europeia mas também nos níveis de emprego, nas poupanças públicas e nos 
investimentos sociais na Europa. A maior parte das respostas que recentemente têm sido 
dadas à crise baseiam-se em objetivos de curto prazo visando essencialmente restituir 
sustentabilidade às finanças públicas, o que é crucial para a economia da UE. Neste contexto, 
não podemos, no entanto, ignorar os efeitos negativos que estas medidas de austeridade 
podem ter no emprego e na competitividade da Europa, pelo que se impõe complementá-las 
com medidas de fomento do crescimento e do emprego, nomeadamente investimentos sociais 
criteriosos.

Desafios que se colocam à UE no futuro

Em consequência da crise económica e social, a taxa de desemprego na UE-27 ultrapassou os 
10 % em janeiro de 2012. Além disso, a Europa enfrenta problemas extremamente graves face 
aos elevados níveis de desemprego que se verificam entre os jovens, o que, conjugado com a 
cada vez mais difícil transição da vida escolar para a vida profissional, cria riscos de 
afastamento em relação ao mercado de trabalho e de perda de capital humano a longo prazo. 
Outra questão premente é a situação dos trabalhadores pouco qualificados que enfrentam uma 
constante diminuição da oferta de trabalho devido à restruturação do setor com prevalência de 
atividades fortemente baseadas na tecnologia e no conhecimento, bem como o cada vez maior 
número de pessoas que vivem na pobreza e em risco de exclusão social. 

A difícil situação ao nível do mercado de trabalho é agravada pelos problemas enfrentados 
pelos sistemas educativos e pelo envelhecimento da população.  Por um lado, os fracos 
resultados ao nível da educação na União Europeia continuam a não responder 
adequadamente às necessidades do mercado de trabalho e à exigência crescente de 
qualificação nos postos de trabalho disponíveis. Constata-se com preocupação que, em 2010, 
o abandono escolar precoce atingia 14,1 % dos jovens entre os 18 e os 24 anos de idade e que 
mais de 20 % das crianças não satisfazia padrões básicos de literacia e de numeracia. Por 
outro lado, em consequência do envelhecimento da população, regista-se uma diminuição do 
número de pessoas que entra para o mercado de trabalho e, a partir de 2012, verificar-se-á 
uma redução progressiva da população em idade ativa, conduzindo, em 2060, à existência de 
apenas dois cidadãos ativos por cada cidadão com idade igual ou superior a 65 anos.  Estas 
tendências demográficas terão sérias repercussões no mercado de trabalho, no potencial de 
crescimento económico e nas poupanças públicas.

Além disso, em resultado da crise, a pressão sobre os regimes de assistência social tem 
aumentado em muitos países, enquanto as receitas para financiar pensões, subsídios de 
desemprego e sistemas de saúde têm diminuído consideravelmente. As elevadas taxas de 
desemprego de longa duração são suscetíveis de agravar ainda mais esta tendência.

Infelizmente, a maior parte das respostas que têm sido dadas recentemente à crise parecem 
negligenciar a dimensão social e do emprego. A Análise Anual do Crescimento recentemente 
publicada e o relatório conjunto sobre o emprego revelam que, posto que a consolidação 
orçamental terá ainda de ser tratada como prioridade, os objetivos sociais, de emprego e de 
educação da Estratégia Europa 2020 não têm merecido suficiente atenção dos 
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Estados-Membros. 

A importância dos investimentos sociais

Para voltarmos a ter um crescimento sustentável na Europa é imperativo responder aos 
desafios anteriormente referidos com investimentos sociais bem direcionados, que visem 
preparar cidadãos, famílias e sociedades para se adaptarem às modificações das condições 
económicas e às novas exigências do mercado de trabalho. Paralelamente aos esforços 
empreendidos para assegurar a sustentabilidade das finanças públicas, os Estados-Membros 
devem concentrar-se na promoção da reintegração dos desempregados, especialmente dos 
desempregados de longa duração, no mercado de mercado; na criação de emprego sustentável 
e de qualidade, e na melhoria da produtividade e da distribuição do trabalho; no investimento 
no ensino e na formação, promovendo a melhoria dos resultados da educação e uma maior 
adequação das qualificações académicas e profissionais às exigências do mercado de trabalho; 
no fomento do equilíbrio entre flexibilidade e segurança e da conciliação da vida familiar com 
a vida profissional; na reforma dos sistemas de pensões e na criação de condições para que os 
cidadãos trabalhem até mais tarde; no combate à pobreza e à exclusão social.

Abrangendo um vasto conjunto de políticas, os investimentos sociais são importantes para 
assegurar níveis de emprego adequados no futuro e para melhorar a competitividade europeia. 
Atendendo à sua capacidade de articular objetivos sociais e económicos, os investimentos 
sociais não devem ser encarados pelos governos como meras despesas mas também como 
investimentos que terão um retorno real no futuro. Além disso, a crise obrigará os 
Estados-Membros a repensarem as suas políticas sociais e a efetuarem a transição de um 
«Estado-Providência ativo» para um «Estado-Providência mobilizador», que investe nas 
pessoas e dá aos cidadãos instrumentos e incentivos, em vez de se limitar a responder a 
problemas emergentes causados pelo fracasso dos mecanismos de mercado. Pelo exposto, 
devemos zelar por que os investimentos sociais constituam uma parte importante das políticas 
económicas e de emprego europeias, bem como das estratégias de resposta à crise da UE.

Dimensão comunitária e melhor governação

Afigura-se urgente desenvolver uma abordagem coordenada ao nível da UE que vise os 
investimentos sociais. A primeira tentativa de desenvolvimento de uma ação coordenada ao 
nível da UE destinada à promoção de políticas sociais e de emprego – a Estratégia de Lisboa, 
em conjunto com a Estratégia Europeia para o Emprego – fracassou devido a fraca 
governação e, infelizmente, pelo que nos é dado observar, o êxito da Estratégia Europa 2020 é 
incerto, exigindo um maior empenhamento dos Estados-Membros.  A relatora considera, por 
conseguinte, que o sistema recentemente desenvolvido de supervisão macroeconómica e de 
governação económica deve ser complementado por uma monitorização das políticas sociais e 
de emprego. 
Neste contexto, a relatora convida os Estados-Membros a assinarem um «Pacto de 
Investimento Social» com o objetivo de promoverem uma melhor governação e mecanismos 
de controlo no que respeita à execução dos objetivos sociais, de educação e de emprego da 
Estratégia Europa 2020.
 Apela também à Comissão para que desenvolva um painel de avaliação de indicadores 
comuns de investimento social tendo em vista a monitorização dos progressos efetuados pelos 
países da UE. Uma verdadeira estratégia de investimento social requer financiamento 
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adequado e, por conseguinte, a relatora solicita ao Conselho que assegure que o Quadro 
Financeiro Plurianual para o período 2014-2020, atualmente em discussão, preveja os
recursos orçamentais necessários à realização de investimentos sociais na Europa, orientando 
os fundos estruturais, sobretudo o Fundo Social Europeu, para o apoio de investimentos 
sociais.


