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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa às orientações para as políticas de 
emprego dos Estados Membros
(COM(2008)0869 – C6-0050/2009 – 2008/0252(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2008)0869),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 128.º do Tratado CE, nos termos do qual foi consultado 
pelo Conselho (C6-0050/2009),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 
(A6-0052/2009),

1. Aprova a proposta da Comissão;

2. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

3. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

4. Reitera o seu pedido tradicional à Comissão e ao Conselho de que garantam que o 
Parlamento disponha do tempo necessário e, em qualquer caso, não menos de cinco 
meses, para o desempenho das suas funções consultivas, tal como definido no n.º 2 do 
artigo 128.º do Tratado, durante a revisão total das Orientações para o Emprego, que 
deverá realizar-se em finais de 2010;  

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Desde a revisão da Estratégia de Lisboa em 2005, as Orientações para o Emprego são 
integradas nas políticas macroeconómicas e microeconómicas, desenvolvidas nas Orientações 
Gerais das Políticas Económicas e estabelecidas para um período de três anos. O segundo 
ciclo de governação de três anos teve início em 2008 e decorre até 2010.

De acordo com o n.º 2 do artigo 128.º do Tratado, a proposta de Orientações para o Emprego 
2009 baseia-se na avaliação da Comissão da execução dos Programas Nacionais de Reformas 
e da recente evolução dos acontecimentos no mercado de trabalho. A avaliação demonstra que 
o desempenho do emprego se manteve geralmente sólido no ano que passou. No entanto, o 
crescimento do emprego conheceu um abrandamento em vários Estados-Membros em meados 
de 2008. Para além disso, mantêm-se inalterados os principais desafios com que se defrontam 
os mercados de trabalho europeus, sendo por isso improvável que as metas de Lisboa para o 
emprego, à excepção do emprego feminino, sejam atingidas até 2010.

Acresce que a avaliação decorreu num momento de extrema incerteza, quando a turbulência 
financeira e económica começou a exercer um impacto negativo na economia real. As 
previsões económicas alteraram-se drasticamente ao longo da segunda metade de 2008 e no 
início do corrente ano. Prevê-se1 que a situação económica da Europa se deteriore ainda mais 
e rapidamente, com a consequente intensificação dos riscos para o emprego e a coesão social 
no futuro próximo. Confrontamo-nos, pois, com uma fase profundamente desfavorável do 
ciclo económico, que se prevê que vá continuar ao longo de toda a primeira metade deste ano 
e tenha um profundo impacto na evolução do mercado de trabalho: é de esperar que, este ano, 
o crescimento do emprego seja negativo, com o emprego na UE a registar uma queda de 3,5 
milhões de postos de trabalho; prevê-se que a taxa de desemprego na UE (de 7,0% em 2008) 
aumente para 8,7% em 2009 (e de 7,5% para 9,2% na zona do euro), e registe um novo 
aumento em 2010.

Na sequência da avaliação dos Programas Nacionais de Reformas e em sintonia com o Plano 
Europeu para o Relançamento da Economia2, a Comissão propôs que as orientações para as 
políticas de emprego dos Estados-Membros, tal como definidas no anexo à Decisão 
2008/618/CE do Conselho, de 15 de Julho de 2008, se mantenham em 2009, visto 
apresentarem um quadro sólido para orientação das políticas relativas tanto a medidas 
imediatas para atacar a actual crise económica e financeira como à continuação da reforma 
estrutural. Os Estados-Membros são convidados a ter em conta essas orientações nas 
respectivas políticas de emprego.

O relator apoia a abordagem da Comissão. Hoje, mais do que nunca, há uma necessidade 
urgente de se proceder a uma execução rigorosa das reformas, a fim de se criarem postos de 
trabalho de qualidade e bem-estar para os cidadãos europeus. É necessário que congreguemos 
esforços para inverter uma reestruturação massiva, evitar a perda de postos de trabalho e 
impedir que continue a exercer-se uma pressão no sentido da diminuição dos salários e da  

1 Previsão intercalar, Janeiro de 2009, Comissão Europeia, DG ECFIN, 19 de Janeiro de 2009; 
http://ec.europa.eu/economy_finance/pdf/2009/interimforecastjanuary/interim_forecast_jan_2009_en.pdf
2 COM(2008)0800.

http://ec.europa.eu/economy_finance/pdf/2009/interimforecastjanuary/interim_forecast_jan_2009_en.pdf
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garantia de segurança social. É necessário que demos uma resposta eficaz aos desafios do 
aumento do desemprego e da exclusão social.

Neste contexto, assumem especial importância os aspectos a seguir mencionados.
Em primeiro lugar, é indispensável uma abordagem europeia coordenada, que deverá abarcar 
diferentes níveis de governação e áreas de política. Tem de haver uma melhor coordenação 
dos esforços da UE e dos seus Estados-Membros, mas as medidas tomadas no âmbito do 
plano de relançamento da economia para dar resposta à crise a curto prazo também têm de ser 
coerentes com os objectivos da UE a longo prazo, tal como delineados na Estratégia de 
Lisboa.

Em segundo lugar, parceria, cooperação e diálogo são uma condição prévia necessária para 
qualquer tipo de êxito. Neste contexto, o papel dos parceiros sociais assume especial 
importância para promover a confiança nas medidas tomadas. Isto aplica-se tanto a medidas a 
curto prazo como a reformas e investimento a longo prazo.

Por último, e tendo em vista a conclusão do segundo ciclo de Lisboa e a futura revisão das 
Orientações para o Emprego, há também que conceder ao Parlamento Europeu o tempo 
necessário para exercer plenamente a sua função consultiva, tal como definida no n.º 2 do 
artigo 128.º do Tratado.
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