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Políticas de emprego e sociais da área do euro
(2019/2111(INI))

Proposta de resolução (artigo 181.º, n.º 3, do Regimento) que substitui a proposta de 
resolução não legislativa A9-0016/2019

Resolução do Parlamento Europeu sobre as políticas de emprego e sociais da área do 
euro

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 5.º do Tratado da União Europeia (TUE),

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

A. Considerando que, embora a taxa de emprego na área do euro esteja a crescer (73,5 % 
no último trimestre de 2018), continuam a existir grandes diferenças entre os 
Estados-Membros; considerando que o desemprego dos jovens e o desemprego de longa 
duração continuam a ser inaceitavelmente elevados;

B. Considerando que a Estratégia Europa 2020 falhou, uma vez que o seu objetivo está 
ainda longe de ser alcançado;

C. Considerando que o aumento dos investimentos em alguns Estados-Membros é vital 
para impulsionar a economia real e garantir que estes Estados-Membros possam prestar 
serviços públicos e sociais de alta qualidade aos seus cidadãos, em especial nos 
domínios da educação, das pensões e da saúde;

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 os mercados de trabalho dos Estados-Membros e até das regiões dos 
Estados-Membros são diferentes em muitos aspetos, incluindo a sua utilização de 
quadros diferentes, e que estes quadros se desenvolveram, ao longo da história, segundo 
linhas específicas, tanto a nível regional como nacional, que estão estreitamente ligadas 
às tradições dos sistemas de proteção social existentes; salienta, além disso, que os 
diferentes enquadramentos em cada um destes diferentes mercados de trabalho 
determinam as medidas que são necessárias a nível local, regional ou nacional, para 
promover o emprego entre os diferentes grupos da população e reduzir as taxas de 
desemprego;



AM\1190112PT.docx PE637.853v01-00

PT Unida na diversidade PT

3. Sublinha que as iniciativas em matéria de emprego e de política social devem vir dos 
Estados-Membros; recorda que só os Estados-Membros devem decidir sobre as suas 
políticas nacionais destinadas a ajudar os jovens a encontrar empregos de qualidade; 
salienta que os Estados-Membros devem ter o direito de dar prioridade aos seus 
próprios cidadãos em relação aos nacionais de países terceiros nas suas políticas 
relativas ao mercado de trabalho;

4. Insiste em que a Comissão ponha termo às suas prescrições políticas desequilibradas a 
nível da UE, de modo a que os Estados-Membros possam aplicar medidas a nível 
nacional, dando assim aos seus cidadãos respostas adaptadas aos seus problemas e 
preocupações específicos;

5. Sublinha que os desafios e objetivos comuns não podem nem devem conduzir a uma 
política europeia comum de emprego; considera que a política do mercado de trabalho e 
do emprego deve ser da exclusiva competência dos Estados-Membros e, como tal, 
rejeita as recomendações específicas por país da Comissão (REP);

6. Observa que o nível de desemprego dos jovens em vários Estados-Membros continua a 
ser muito elevado; considera que os instrumentos financeiros da UE neste domínio não 
são eficientes e produziram apenas resultados limitados; considera que o desemprego 
maciço dos jovens em determinados países e regiões tem várias causas, nomeadamente 
a União Económica e Monetária, e só pode ser combatido através de políticas nacionais 
que criem os incentivos certos;

7. Observa que a população da Europa está a envelhecer; salienta a necessidade de 
aumentar a taxa de emprego dos trabalhadores com mais de 50 anos, criando incentivos 
para as empresas em diferentes domínios e garantindo o acesso a oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida;

8. Incentiva os Estados-Membros a tomar medidas para incluir e integrar mais as pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho;

9. Observa que a digitalização apresenta tanto oportunidades como riscos; sublinha que a 
mudança tecnológica conduziu a um aumento da procura de pessoas com as 
competências relevantes; incentiva os Estados-Membros a melhorar o quadro para a 
prestação de uma formação abrangente em competências digitais, protegendo 
simultaneamente o setor do artesanato e as microempresas; observa que um dos maiores 
desafios para as pequenas e médias empresas da área do euro é a falta de mão de obra 
qualificada; observa que, enquanto em certos países a falta de trabalhadores 
qualificados comprova a escassez de mão de obra, noutros reflete o desequilíbrio 
estrutural entre a mão de obra disponível e as necessidades reais das empresas; incentiva 
os Estados-Membros a transformar os seus sistemas de educação e formação, para 
desenvolver as aptidões e competências necessárias para corresponder às exigências do 
mercado de trabalho;

10. Salienta que a política social e a proteção social podem e devem continuar a ser uma 
competência exclusiva dos Estados-Membros; rejeita todos os esforços para normalizar 
as políticas sociais e os sistemas de proteção social dos Estados-Membros em diferentes 
domínios; rejeita a proposta relativa a um sistema europeu de resseguro do subsídio de 
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desemprego, uma vez que é mais um passo no sentido de uma união de transferências; 
considera que esse sistema não resolveria os problemas estruturais nacionais ou 
regionais do mercado de trabalho que têm caráter permanente e radicam na prossecução 
das políticas erradas;

11. Observa que, embora a pobreza esteja a diminuir, continua a ser inaceitavelmente 
elevada; sublinha que a criação de empregos dignos é o melhor instrumento para 
combater a pobreza; salienta que a pobreza infantil tem muitas causas diferentes e que 
questões relevantes, como os cuidados de saúde, a educação, o acolhimento de crianças, 
a nutrição e a habitação, são da competência e da responsabilidade dos 
Estados-Membros; incentiva os Estados-Membros a lutar, com caráter prioritário, contra 
a pobreza infantil;

12. Incentiva os Estados-Membros a assegurar que as pessoas empregadas recebam um 
salário que lhes permita viver de forma digna no seu país; recorda, neste contexto, que 
qualquer decisão relativa à fixação de salários mínimos é uma prerrogativa dos 
Estados-Membros;

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

Or. en


