
AM\1129567PT.docx  PE605.567v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

28.6.2017 A8-0224/2 

Alteração  2 
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Relatório A8-0224/2017 

Neoklis Sylikiotis 

Condições de trabalho e emprego precário 

2016/2221(INI) 

Proposta de resolução alternativa (artigo 170.º, n.º 3, do Regimento) à proposta de 

resolução não legislativa A8-0224/2017 

Resolução do Parlamento Europeu sobre condições de trabalho e emprego precário 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

A. Considerando que, nos últimos 10 anos, têm sobressaído formas de trabalho não 

convencionais no mercado de trabalho, ao passo que as formas de trabalho 

convencionais baixaram de 62 % para 59 %; 

B. Considerando que 19.121 milhões de homens e mulheres na UE-28, dos quais 15,04 

milhões na zona euro, estavam desempregados em abril de 2017;  

C. Considerando que 3.746 milhões de jovens (com menos de 25 anos) estavam, em abril 

de 2017, desempregados na UE-28, dos quais 2.617 milhões se encontravam na zona 

euro; 

D. Considerando que, na UE-28,122 milhões de pessoas vivem presentemente em situação 

de pobreza, ou seja, 24,4 % da população, em comparação com 23,8 % em 2008;   

considerando que 9,5 % dos cidadãos europeus, quase um em cada 10 cidadãos, não 

dispõe de meios para pagar uma refeição rica em proteínas, pelo menos, de dois em dois 

dias;  

E. Considerando que, nos últimos 15 anos, se têm generalizado os contratos de trabalho 

precário, tais como os contratos «zero horas», o trabalho não remunerado e o trabalho a 

tempo parcial involuntário;   

F. Considerando que estas novas formas de emprego precário aumentam o risco de 

pobreza e as desigualdades, sobretudo entre os jovens, e têm consequências a longo 

prazo sobre os direitos à pensão e de segurança social;   

G. Considerando que o apoio e o requerimento de investimentos públicos são fundamentais 

para impulsionar a economia real e assegurar a qualidade elevada de serviços públicos e 

sociais para os cidadãos, especialmente nos domínios da educação, das pensões e da 

saúde; 
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H. Considerando que, em muitos Estados-Membros da União Europeia, as políticas 

estruturais, económicas e comerciais, bem como a promoção do princípio neoliberal da 

flexibilidade, têm conduzido à queda da procura interna, ao aumento dos níveis de 

desemprego e à explosão das disparidades sociais e económicas, prejudicando os 

direitos e a proteção dos trabalhadores;  

I. Considerando que, desde 2008, as medidas de austeridade da UE têm figurado entre as 

principais causas de desigualdade, impondo taxas regressivas suportadas pelo trabalho e 

não pelo lucro, cortes na proteção social, cortes salariais e a degradação das condições 

de trabalho, que fizeram recair o peso da crise sobre as franjas mais vulneráveis da 

nossa sociedade;   

J. Considerando que a Grécia é um exemplo perfeito de como as políticas económicas da 

UE agravam muito mais a situação em vez de a melhorar, dado que o PIB diminuiu, 

passando de 354.461 mil milhões de dólares em 2008 para 194.851 mil milhões de 

dólares em 2015, com a ajuda europeia tendo início em 2010; 

K. Considerando que a moeda única, ao impedir os normais ajustamentos de 

competitividade entre países e ao privar os Estados-Membros dos principais 

instrumentos de política económica que lhes permitiriam absorver choques assimétricos, 

constitui o principal fator responsável pelo aumento das desigualdades e da 

precariedade na UE e pelo aumento dos desequilíbrios e divergências macroeconómicas 

entre os países centrais e periféricos; 

L. Considerando que tem aumentado uma nova forma de precariedade, sob a forma de 

«trabalhadores pobres», que, apesar de terem um emprego, não conseguem viver com 

dignidade; 

1. Sublinha que a Comissão e as suas estratégias de propaganda, como a estratégia Europa 

2020, foram totalmente incapazes de resolver a crise do desemprego;  

2. Salienta que, apesar do desemprego e da crise financeira que afeta os cidadãos 

europeus, a UE continua a defender, contra toda a lógica, a sua política de portas abertas 

e a fomentar iniciativas cujo único objetivo é importar milhões de trabalhadores, para 

em seguida os explorar no mercado de trabalho europeu; 

3. Considera que a Comissão e as suas políticas (estruturais) são a principal causa da 

redução do rendimento líquido disponível do cidadão comum na UE, dispersando assim 

a pobreza e a destruição dos sistemas nacionais de pensões; 

4. Solicita o pleno respeito pela soberania económica nacional e pelo Tratado sobre 

Estabilidade, Coordenação e Governação (TECG), que constitui o principal obstáculo à 

suspensão do investimento público; realça a importância de os Estados-Membros 

implementarem investimentos públicos financiados pelo défice, especificamente 

orientados para as suas próprias necessidades nacionais e promovendo setores 

específicos da economia, com vista à criação de emprego digno;   recorda que apenas os 

Estados-Membros, através das suas próprias políticas internas, podem estimular a 

procura e, deste modo, ajudar os jovens a encontrar empregos de elevada qualidade; 

5. Condena o impacto assimétrico e distorcido que a moeda única está a ter em toda a zona 
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do euro e insta à criação imediata de um procedimento de autoexclusão para qualquer 

Estado-Membro que pretenda abandonar a União Económica e Monetária; 

6. Salienta que as recomendações específicas por país da Comissão, ao apelarem à 

austeridade, estão na origem de um aumento das desigualdades e da pobreza; 

7. Reconhece que a existência de um certo nível de adaptabilidade pode ser um fator 

positivo, desde que a mesma seja desejada tanto pela entidade patronal como pelo 

trabalhador, e devidamente negociada por ambas as partes;    

8. Solicita à Comissão que ponha termo às suas políticas desequilibradas à escala europeia 

e confira aos Estados-Membros a possibilidade de aplicar medidas a nível nacional, a 

fim de oferecer aos seus cidadãos soluções adaptadas aos respetivos problemas e 

preocupações específicas; 

9. Recorda que os jovens são a chave para o nosso futuro e que são atualmente as vítimas 

das políticas da UE; recorda, por conseguinte, a importância de os Estados-Membros 

serem autorizados a aplicar as políticas necessárias para criar empregos destinados aos 

jovens;   

10. Recorda que só os Estados-Membros podem decidir sobre as medidas necessárias para 

evitar o fenómeno dos «trabalhadores pobres», e que estes devem ser autorizados a 

decidir quais as políticas a aplicar para combater esta tendência a nível nacional; 

11. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 

e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros. 

 

Or. en 

 

 


