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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais 
e relativos ao emprego na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável para 2020
(2019/2212(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 17 de dezembro de 2019, sobre a 
Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável 2020 (COM(2019)0650),

– Tendo em conta a proposta de relatório conjunto sobre o Emprego, da Comissão e do 
Conselho, de 17 de dezembro de 2019, que acompanha a Comunicação da Comissão 
sobre a Análise Anual do Crescimento para 2020 (COM(2019)0653),

– Tendo em conta a Recomendação da Comissão, de 17 de dezembro de 2019, de uma 
Recomendação do Conselho sobre a política económica da área do euro 
(COM(2019)0652),

– Tendo em conta o Relatório da Comissão, de 17 de dezembro de 2019, intitulado 
«Relatório sobre o Mecanismo de Alerta 2020» (COM(2019)0651),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 20 de novembro de 2019, sobre os 
projetos de planos orçamentais de 2020: avaliação global (COM(2019)0900),

– Tendo em conta a Decisão (UE) 2012/1181 do Conselho, de 8 de julho de 2019, relativa 
às orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 10 de outubro de 2019, sobre as políticas de 
emprego e sociais da área do euro2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de março de 2019, sobre o Semestre Europeu 
para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao emprego na 
Análise Anual do Crescimento para 20193, 

– Tendo em conta as Orientações Políticas apresentadas pela Presidente da Comissão, 
Ursula von der Leyen, para a próxima Comissão Europeia para o período 2019-2024: 
“Uma União mais ambiciosa”,

– Tendo em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações 
Unidas, adotados pelos líderes mundiais em setembro de 2015, que foram aprovados 
pelo Conselho, que manifestou o seu compromisso em relação à sua execução,

– Tendo em conta o Pilar Europeu dos Direitos Sociais (PEDS) proclamado em novembro 

1 JO L 185 de 11.7.2019, p. 44.
2 Textos Aprovados, P9_TA(2019)0033.
3 Textos Aprovados, P8_TA(2019)0202.
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de 2017 pelo Conselho Europeu, pelo Parlamento e pela Comissão,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 19 de janeiro de 2017, sobre um Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais4,

– Tendo em conta o Relatório da Comissão, de 8 de novembro de 2019, intitulado 
«Labour Market and Wage Developments in Europe — Annual Review 2019»,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 24 de outubro de 2019, sobre a 
economia do bem-estar5,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 16 de novembro de 2017, sobre «Combater as 
desigualdades para fomentar a criação de postos de trabalho e o crescimento»6,

– Tendo em conta o Estudo da OCDE, de 15 de junho de 2018, intitulado “A Broken 
Social Elevator? How to Promote Social Mobility”,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 24 de outubro de 2017, sobre políticas de 
rendimento mínimo enquanto instrumento de combate à pobreza7,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 25 de outubro de 2017, sobre o aspeto dos direitos 
fundamentais na integração dos ciganos na UE: combater a hostilidade em relação aos 
ciganos8,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 10 de junho de 2016, sobre uma nova 
agenda de competências para a Europa - Trabalhar em conjunto para reforçar o capital 
humano, a empregabilidade e a competitividade (COM(2016)0381),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 11 de dezembro de 2018, sobre a educação na era 
digital: desafios, oportunidades e ensinamentos a tirar para a definição das políticas da 
UE9,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de setembro de 2017, sobre a Nova Agenda de 
Competências para a Europa10,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 26 de maio de 2016, sobre a pobreza: uma 
perspetiva de género11,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 19 de setembro 
de 2018, sobre o fosso digital entre homens e mulheres12,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de novembro de 2018, sobre a prestação de 

4 JO C 242 de 10.7.2018, p. 24.
5 JO C 400 de 26.11.2019, p. 9.
6 JO C 356 de 4.10.2018, p. 89.
7 JO C 346 de 27.9.2018, p. 156.
8 JO C 346 de 27.9.2018, p. 171.
9 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0485.
10 JO C 337 de 20.9.2018, p. 135.
11 JO C 76 de 28.2.2018, p. 93.
12 JO C 440 de 6.12.2018, p. 37.
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cuidados na UE para uma igualdade de género melhorada13,

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho, de 8 de novembro de 2019, relativa ao 
acesso à proteção social dos trabalhadores por conta de outrem e por conta própria14,

– Tendo em conta a sua Posição, de 2 de fevereiro de 2016, sobre a proposta de decisão 
do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece uma Plataforma Europeia para 
reforçar a cooperação na prevenção e dissuasão do trabalho não declarado15,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 2 de junho de 2016, sobre uma 
Agenda Europeia para a Economia Colaborativa (COM(2016)0356),

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 8 de junho de 2010, sobre “Equidade e 
Saúde em Todas as Políticas: solidariedade na saúde”,

– Tendo em conta a iniciativa da OCDE e da Comissão intitulada “‘State of Health in the 
EU cycle” (Ciclo da “Situação da Saúde na UE”),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 11 de setembro de 2018, sobre as vias de 
reintegração dos trabalhadores em recuperação de ferimentos e doenças em empregos 
de qualidade16,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 25 de novembro de 2015, sobre o quadro 
estratégico da UE para a saúde e segurança no trabalho 2014-202017,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 20 de fevereiro de 2013, intitulada 
«Investimento social a favor do crescimento e da coesão, designadamente através do 
Fundo Social Europeu, no período 2014-2020» (COM(2013)0083) e os documentos de 
trabalho dos serviços da Comissão que acompanham a Comunicação intitulada 
«Investing in Health» [Investir na saúde] (SWD(2013)0043) e «Long-term care in 
ageing societies - Challenges and policy options» [Cuidados de longa duração em 
sociedades envelhecidas – Desafios e opções políticas] (SWD(2013)0041),

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 4 de setembro 
de 2013, intitulado «Report on Health inequalities in the European Union» [Relatório 
sobre as desigualdades no domínio da saúde na União Europeia] (SWD(2013)0328),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 4 de abril de 2014, sobre sistemas de 
saúde eficazes, acessíveis e resilientes (COM(2014)0215),

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 20 de junho de 2014, sobre a crise 
económica e os cuidados de saúde18,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

13 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0464.
14 JO C 387 de 15.11.2019, p. 1.
15 JO C 35 de 31.1.2018, p. 157.
16 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0325.
17 JO C 366 de 27.10.2017, p. 117.
18 JO C 217 de 10.7.2014, p. 2.
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Deficiência (CNUDPD), 

– Tendo em conta as observações finais do Comissão das Nações Unidas para os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, de 3 de setembro de 2015, sobre o Relatório inicial da 
União Europeia a essa comissão, de 5 de junho de 2014, sobre a aplicação da CDPD,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 29 de novembro de 2018, sobre a situação das 
mulheres com deficiência19,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 11 de dezembro de 2019, intitulada 
«Pacto Ecológico Europeu» (COM(2019)0640),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 14 de janeiro de 2020, sobre uma 
Europa social forte para transições justas» (COM(2020)0014),

– Tendo em conta o Pacote relativo à economia circular (Diretivas (UE) 2018/84920, 
2018/85021, 2018/85122 e 2018/85223),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de janeiro de 2020, sobre o Pacto Ecológico 
Europeu24,

– Tendo em conta o debate com representantes dos parlamentos nacionais sobre as 
prioridades do Semestre Europeu de 2020,

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

– Tendo em conta o parecer da Comissão da Cultura e da Educação,

– Tendo em conta o parecer sob a forma de alterações da Comissão dos Direitos da 
Mulher e da Igualdade dos Géneros,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (A9-
0025/2020),

A. Considerando que, no segundo trimestre de 2019, a taxa de emprego das pessoas com 
idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos atingiu 73,9 % na UE e 72,7 % na área 
do euro; que, no terceiro trimestre de 2019, 241,9 milhões de pessoas na UE estavam 
empregadas, o que corresponde ao nível mais elevado de sempre; que uma elevada 
participação no mercado de trabalho constitui uma condição prévia para uma Europa 
social; que a taxa de emprego é suscetível de se aproximar do objetivo da Estratégia 
Europa 2020, embora provavelmente não consiga alcançá-lo; que o total de horas 
trabalhadas atingiu o nível de 2008; que a taxa de emprego dos grupos vulneráveis, 
como as pessoas com deficiência (50,6 % em 2017), os sem-abrigo e os ciganos (43 %), 

19 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0484.
20 JO L 150 de 14.6.2018, p. 93.
21 JO L 150 de 14.6.2018, p. 100.
22 JO L 150 de 14.6.2018, p. 109.
23 JO L 150 de 14.6.2018, p. 141.
24 Textos Aprovados, P9_TA(2020)0005.
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é significativamente inferior;

B. Considerando que, em 2018, a taxa de emprego dos trabalhadores mais velhos (com 
idades compreendidas entre os 55 e os 64 anos) aumentou para 58,7 %; que estes 
trabalhadores continuam a ser o principal motor de crescimento do emprego; que a 
ausência de serviços adequados de prestação de cuidados, como facilidades para a 
guarda de crianças e cuidados a idosos, constitui um obstáculo à manutenção dos 
trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho, nomeadamente de mulheres;

C. Considerando que o aumento da taxa de emprego foi acompanhado de um aumento de 
formas de emprego atípicas e não formais, nomeadamente contratos sem especificação 
do horário de trabalho; que os trabalhadores precários geralmente não são capazes de 
fazer valer os seus direitos, têm pouca ou nenhuma segurança no emprego e proteção da 
segurança social, enfrentam maiores riscos em termos de saúde e de segurança e 
auferem rendimentos que não são suficientes para um nível de vida digno; que a 
proporção de trabalhadores a tempo parcial ainda é superior ao nível de 2008; que a 
percentagem de trabalhadores que trabalham involuntariamente a tempo parcial 
continua a ser significativa; que a percentagem de trabalhadores temporários continua a 
ser elevada;

D. Considerando que a taxa de emprego dos jovens aumentou, embora ainda seja inferior 
ao nível anterior à crise; que existem diferenças importantes ao nível das taxas de 
desemprego dos jovens tanto entre Estados-Membros como no interior destes;

E. Considerando que, no terceiro trimestre de 2019, o desemprego baixou para 6,3 % na 
UE e 7,5 % na área do euro; que, em alguns Estados-Membros e regiões, este continua a 
ser elevado; que o desemprego de longa duração continua a ser elevado em metade dos 
Estados-Membros;

F. Considerando que a escassez de mão de obra e a fuga de cérebros atingiu níveis críticos 
em alguns Estados-Membros, constituindo um entrave ao crescimento económico; que o 
futuro mundo do trabalho requererá soluções adaptadas a vários mercados de trabalho e 
tradições devendo proteger, ao mesmo tempo, os trabalhadores móveis;

G. Considerando que o diálogo social é uma componente central de um modelo social 
europeu e que se reveste de importância fundamental para encontrar soluções por 
medida para o mercado de trabalho; que existe uma clara correlação positiva entre o 
diálogo social e a competitividade e a eficiência industrial; que o diálogo social exige 
parceiros sociais fortes e representativos; que o diálogo social foi enfraquecido e que o 
âmbito de cobertura da negociação coletiva diminuiu em toda a Europa, verificando-se 
grandes disparidades entre os Estados-Membros; que, em 2016, a percentagem de 
trabalhadores nos Estados-Membros cobertos por um acordo salarial coletivo variava 
entre 98 % e 7,1 %; que um diálogo civil inadequado aumenta o fosso entre os cidadãos 
e as instituições;

H. Considerando que as desigualdades ao nível dos rendimentos se mantêm a um nível 
elevado; que muitos Estados-Membros se vêm confrontados com uma estagnação dos 
salários; que a crise económica provocou um aumento do número de trabalhadores com 
salários baixos; que a concorrência ao nível fiscal e dos custos laborais é prejudicial 
para o mercado único e para a coesão entre os Estados-Membros; que uma tributação 
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elevada dos salários baixos aumenta as desigualdades; que, em grande parte dos 
Estados-Membros, a mobilidade social intergeracional é limitada; que, de acordo com 
as estimativas da OCDE, mesmo nos países com os melhores resultados, as pessoas que 
nascem em famílias com rendimentos baixos necessitam de duas a três gerações para se 
aproximarem do rendimento médio do seu país;

I. Considerando que mais de um em cada cinco residentes na UE corre o risco de cair na 
pobreza e de ser excluído socialmente; que o objetivo central da Estratégia Europa 2020 
de reduzir em 20 milhões o número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social 
ainda não foi alcançado; que, em 2018, 9,5 % dos trabalhadores viviam em agregados 
familiares em risco de pobreza; que as crianças continuam a enfrentar um elevado risco 
de pobreza ou exclusão social e que a taxa média deste risco para as crianças se situou, 
em 2018, em 24,3 %, tendo-se registado taxas alarmantes superiores a 30 % em vários 
Estados-Membros; que o risco de pobreza no trabalho continua a ser elevado; que 6 % 
da população da UE vive em situação de privação material grave;

J. Considerando que, em 2017, um em cada dez residentes na UE não vivia numa 
habitação condigna, e que 40 % do seu rendimento familiar, ou  mais, foram gastos na 
habitação; que um residente na UE em dez está sobrecarregado com custos de 
alojamento, em especial os agregados familiares de baixos rendimentos e as pessoas que 
vivem em cidades; que o combate às alterações climáticas pode ter um impacto 
adicional nos custos das habitações; que uma habitação a preços acessíveis constitui um 
problema sério e crescente, que está a fazer com que um número cada vez maior de 
pessoas se encontre em situação de precariedade ou sem abrigo;

K. Considerando que o fenómeno dos sem-abrigo aumentou na última década na maior 
parte dos Estados-Membros e que os agregados familiares pobres se encontram cada 
vez mais sobrecarregados com o aumento dos custos da habitação; que a habitação e a 
assistência aos sem-abrigo é uma das prioridades definidas no Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais; que a condição de sem-abrigo constitui uma questão fundamental no 
âmbito da saúde, na medida em que a esperança de vida dos sem-abrigo é 
significativamente inferior à da população em geral;

L. Considerando que o abandono escolar precoce e fracos resultados escolares constituem 
um obstáculo ao emprego e ao crescimento económico, estando estreitamente 
relacionados com a pobreza e a exclusão e segregação sociais; que os sistemas de 
ensino devem apoiar suficientemente a mobilidade social; que a taxa de educação de 
adultos na UE atingiu 11,1 % em 2018 — muito inferior à meta de 15 % para 2020 — e 
que a taxa de 70% em relação aos ciganos é significativamente mais elevada que para 
outras categorias de alunos;

M. Considerando que a tecnologia e a inovação podem criar novas oportunidades de 
crescimento e de criação de emprego; que, na era digital, as competências digitais são 
fundamentais e que mais de 40 % dos adultos da UE não possuem competências digitais 
básicas; que a digitalização pode representar uma oportunidade para reduzir as 
desigualdades sociais, embora deva ser acompanhada de medidas que visem prevenir e 
reduzir a exclusão digital e formas de trabalho precárias;

N. Considerando que as pequenas e médias empresas (PME) representam mais de 90 % das 
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empresas na Europa e que, por conseguinte, são importantes para o desenvolvimento 
sustentável, o crescimento inclusivo e a criação de emprego; que a Comissão deve 
apoiar o desenvolvimento de empresas e centrar-se nas PME;

O. Considerando que o princípio da igualdade de género é um valor fundamental da UE e 
que está consagrado nos artigos 2.º e 3.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia; que os 
artigos 8.º e 19.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) e o 
artigo 23.º da Carta dos Direitos Fundamentais enunciam claramente o empenho da UE 
em integrar a perspetiva de género em todas as suas políticas e atividades;

P. Considerando que a promoção da igualdade de género, a melhoria das oportunidades de 
emprego para as mulheres, assegurar a igualdade de remuneração, facilitar a conciliação 
entre a vida profissional, familiar e privada e prevenir e combater a violência contra as 
mulheres são fulcrais para o crescimento económico, a produtividade, a sustentabilidade 
orçamental a longo prazo e a estabilidade societal da UE;

Q. Considerando que as mulheres estão sub-representadas nos setores bem remunerados e 
em cargos de decisão e que persistem disparidades de género no mercado de trabalho da 
UE, como a disparidade de género no emprego (11,5 %), a disparidade salarial entre 
homens e mulheres (16 %) e a disparidade de género nas pensões (35,7 %), o que pode 
colocar as mulheres numa situação vulnerável ou precária; que, para as mulheres 
migrantes e as pertencentes a minorias étnicas, as disparidades entre géneros ao nível 
salarial e das pensões são maiores; que são necessários esforços ambiciosos para 
colmatar as disparidades ao nível salarial e das pensões;

R. Considerando que as responsabilidades desproporcionadas ligadas à prestação de 
cuidados, o acesso limitado a serviços de prestação de cuidados a crianças e idosos e os 
consequentes períodos de ausência do mercado de trabalho constituem uma das razões 
para essas disparidades; que apenas 3 em cada 10 crianças com menos de três anos se 
encontram em estruturas de acolhimento; que a qualidade dos serviços de prestação de 
cuidados de saúde e o acesso a esses serviços variam muito tanto entre Estados-
Membros como de um Estado para outro;

S. Considerando que o Pilar Europeu dos Direitos Sociais prevê a igualdade de tratamento 
e de oportunidades para homens e mulheres, a igualdade de remuneração por trabalho 
de igual valor e o acesso a serviços de prestação de cuidados a preços acessíveis de boa 
qualidade; que os princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais devem ser 
monitorizados no contexto do Semestre Europeu;

T. Considerando que as mulheres estão sub-representadas nos cursos e nas carreiras nos 
domínios da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática; que o aumento da 
participação das mulheres no ensino nos domínios da ciência, da tecnologia, da 
engenharia e da matemática é fundamental para reduzir as disparidades de género nas 
profissões nesses domínios;

U. Considerando que o artigo 168.º do TFUE prevê que “Na definição e execução de todas 
as políticas e ações da União será assegurado um elevado nível de proteção da saúde”; 
que os 20 princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais incluem um ambiente de 
trabalho saudável, seguro e bem adaptado, assim como cuidados de saúde;
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V. Considerando que um dos principais objetivos do Pacto Ecológico Europeu consiste em 
proteger a saúde e o bem-estar dos cidadãos contra riscos e impactos relacionados com 
o ambiente; que a cobertura universal dos cuidados de saúde é também fundamental 
para a consecução dos ODS;

W. Considerando que a saúde é um investimento no capital humano e no desenvolvimento 
social e económico e um fator determinante para o bem-estar de uma pessoa; que 
continuam a existir desigualdades significativas em matéria de saúde em toda a UE, que 
estão fortemente associadas às desigualdades de rendimento e de riqueza, à pobreza e à 
exclusão social, que afetam a esperança de vida e limitam as oportunidades de uma 
participação plena na sociedade;

X. Considerando que, em 2019, foram emitidas recomendações específicas por país sobre 
os sistemas nacionais de saúde a 16 Estados-Membros;

Y. Considerando que, nas próximas décadas, se prevê um aumento significativo do índice 
demográfico de dependência de idosos na UE; que os desafios ao crescimento inclusivo 
em sociedades em envelhecimento e cada vez mais diversificadas requerem uma 
abordagem abrangente assente numa combinação de soluções políticas nos domínios 
das pensões, da segurança social, dos cuidados continuados, dos sistemas de saúde, da 
inclusão social e do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional;

Z. Considerando que 80 milhões de residentes da UE são portadores de deficiência; que a 
aplicação de medidas de acessibilidade continua a não ser suficiente; que, em 2017, a 
taxa de emprego das pessoas com deficiência foi de 50,6 %, ao passo que a taxa de 
emprego total correspondeu a 74,8 %; que as pessoas com deficiência são mais 
suscetíveis de enfrentar situações de pobreza no trabalho;

AA. Considerando que a política de coesão, enquanto principal política de investimento da 
UE para o desenvolvimento social, económico e territorial, demonstrou a sua eficácia na 
redução das desigualdades e das diferenças regionais, em particular no que diz respeito 
às regiões mais pobres;

AB. Considerando que os sistemas de proteção social e as políticas do mercado de trabalho 
estão profundamente enraizados nas tradições nacionais, verificando-se grandes 
diferenças entre os Estados-Membros, as quais devem ser respeitadas quando se 
pretende alcançar objetivos sociais comuns através do Semestre Europeu; que as 
questões que carecem de dimensão transnacional são tratadas a nível nacional, em 
conformidade com os tratados e o princípio da subsidiariedade;

AC. Considerando que a transição ecológica e a digitalização da economia implicarão uma 
diversificação económica significativa e uma transformação dos modelos empresariais e 
da definição de políticas; que isto criará novas oportunidades e importantes desafios 
socioeconómicos em muitas regiões e setores industriais; que a UE necessita de uma 
estratégia comum para acompanhar os trabalhadores e as empresas em questão, a fim de 
garantir que ninguém ficará excluído;

AD. Considerando que o crescimento da produtividade na UE continua a um nível 
consideravelmente inferior ao dos concorrentes mundiais; que é fundamental dinamizar 
a produtividade para melhorar o bem-estar; que as reformas que podem conduzir a um 
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aumento da produtividade, incluindo a redução dos encargos administrativos 
desnecessários, devem ser acolhidas favoravelmente, uma vez que promovem a criação 
de empregos justos, o crescimento sustentável e a proteção social;

AE. Considerando que é fundamental que as finanças públicas sejam sólidas; que os países 
mais afetados pela crise financeira foram também os que tiveram de fazer os cortes mais 
severos nas despesas públicas suscetíveis de estimular o crescimento; que os cortes 
sociais têm efeitos negativos nas pessoas vulneráveis e prejudicam o emprego, o 
consumo e o crescimento sustentável e inclusivo, nomeadamente ao limitarem o acesso 
a serviços essenciais (saúde, habitação, educação);

AF. Considerando que salários justos, sistemas sólidos de negociação coletiva, a democracia 
no trabalho, a transparência salarial, um horário de trabalho previsível, uma proteção 
social adequada e benefícios fiscais são suscetíveis de reduzir a pobreza no trabalho, 
diminuir as desigualdades e gerar procura;

1. Congratula-se com a Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável para 2020 e com 
o objetivo da Comissão de complementar a atual abordagem do Semestre Europeu 
incluindo os ODS e os objetivos do «Pacto Ecológico Europeu»; sublinha que a nova 
estratégia de crescimento da UE terá de contribuir para a criação de empregos 
sustentáveis de qualidade e para o reforço da competitividade, da inovação e da 
produtividade e maximizar os benefícios para a saúde, a qualidade de vida e a 
resiliência, evoluindo simultaneamente para uma economia circular e neutra em termos 
de carbono; reitera a necessidade de colocar a sustentabilidade, a inclusão social e o 
bem-estar das pessoas no centro das políticas económicas da UE, assegurando que os 
objetivos sociais, ambientais e económicos tenham uma prioridade igual;

2. Insta a Comissão a identificar os objetivos e os indicadores-chave específicos da UE em 
relação aos ODS, a fim de refletir as realidades e os desafios que a UE enfrenta no 
domínio do emprego e dos assuntos sociais, avaliar a eficácia das decisões políticas e 
assegurar uma melhor orientação do financiamento e um acompanhamento adequado e 
coerente da Estratégia Europa 2020;

3. Congratula-se com a inclusão do Pilar Europeu dos Direitos Sociais na Estratégia Anual 
para o Crescimento Sustentável de 2020; apela para que, no novo modelo económico, a 
equidade e os direitos sociais tenham a mesma importância que a sustentabilidade 
ambiental e a estabilidade macroeconómica; salienta o papel central desempenhado pelo 
Painel de Indicadores Sociais no Semestre Europeu; insta a Comissão a basear-se nos 
indicadores existentes e a reforçar o painel de avaliação integrando outros indicadores e 
objetivos claros que reflitam todos os 20 princípios do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, como o acesso inclusivo à educação, à saúde, à alimentação, ao emprego, a 
alojamento, e à preservação dos direitos sociais, e a garantir que esses indicadores serão 
analisados numa base desagregada (por exemplo crianças, jovens, idosos, género, 
migrantes e pessoas com deficiência); insta a Comissão a salvaguardar a diversidade 
dos sistemas sociais e dos modelos de mercado de trabalho nacionais e a apresentar um 
plano de ação social para continuar a aplicar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e a 
Carta Social Europeia revista através da adoção de medidas específicas ao nível 
adequado;
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4. Apela a um maior envolvimento dos ministros competentes responsáveis pelos assuntos 
sociais, pela saúde e pelo ambiente no processo do Semestre a nível do Conselho; 
lamenta que muitas recomendações específicas por país não tenham sido implementadas 
ou não tenham sido integralmente aplicadas; insta os Estados-Membros a aplicarem 
todas as recomendações específicas por país, nomeadamente as relativas ao emprego e 
aos aspetos sociais;

Desemprego

5. Preocupa-se com o facto de as taxas de desemprego, o desemprego dos jovens e o 
desemprego de longa duração se manterem elevados em alguns Estados-Membros, 
verificando-se disparidades regionais significativas; salienta, por conseguinte, a 
necessidade de medidas adaptadas individualmente para integrar os desempregados no 
mercado de trabalho, nomeadamente nas empresas sociais e na economia ecológica, e 
para combater a pobreza e a exclusão social; insta os Estados-Membros a investirem 
adequadamente em políticas ativas do mercado de trabalho eficazes e a utilizarem 
plenamente os instrumentos de financiamento da UE existentes para prevenir o 
desemprego dos jovens e o desemprego de longa duração; considera que é igualmente 
importante ter em consideração as reformas estruturais do mercado de trabalho, a fim de 
manter o investimento na sociedade e nos cidadãos e salvaguardar o futuro e a 
estabilidade dos Estados-Membros e da UE no seu conjunto; salienta a importância de 
um Fundo Social Europeu reforçado do ponto de vista financeiro e de um sólido Fundo 
para uma Transição Justa neste contexto;

Igualdade de oportunidades

6. Manifesta a sua preocupação com a limitada mobilidade social intergeracional e com o 
aumento das desigualdades ao nível dos rendimentos em comparação com os níveis 
anteriores à crise; salienta que níveis elevados de desigualdade reduzem a produção 
económica e o potencial de crescimento sustentável; insta a Comissão e os Estados-
Membros a combaterem as desigualdades e a lutarem contra a discriminação, 
nomeadamente através da promoção de salários adequados, de uma elevada cobertura 
da negociação coletiva, da igualdade de oportunidades no ensino e na formação, da 
igualdade de género e do acesso universal a serviços de qualidade; salienta que os 
sistemas fiscais e de proteção social nacionais devem ser concebidos de forma a não só 
assegurarem a sustentabilidade financeira, mas também a reduzirem as desigualdades, a 
promoverem a equidade e a transparência e a proporcionarem incentivos à participação 
no mercado de trabalho;

Salários mínimos e negociação coletiva

7. Congratula-se com a consulta dos parceiros sociais por parte da Comissão sobre um 
quadro da UE para salários mínimos; insta a Comissão a tomar medidas destinadas a 
promover uma maior convergência social com base nos resultados da consulta; insta a 
que os níveis salariais mínimos adequados sejam fixados acima do limiar de pobreza 
através de convenções coletivas ou da legislação nacional, em consonância com as 
tradições nacionais e no respeito da autonomia dos parceiros sociais nacionais e do bom 
funcionamento dos modelos de negociação coletiva; apela a uma abordagem 
coordenada ao nível da UE, a fim de evitar uma concorrência insana em matéria de 
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custos da mão de obra e aumentar a convergência social ascendente para todos;

8. Considera que os salários em alguns Estados-Membros estão a estagnar, o que afeta 
negativamente a economia da UE e o mercado único; salienta que os salários a tempo 
inteiro devem ser suficientes para assegurar um nível de vida digno;

Diálogo social

9. Salienta que o bom funcionamento do diálogo social é um instrumento fundamental 
para a definição das condições de trabalho e de emprego; insta a Comissão e os Estados-
Membros a apoiarem o reforço das capacidades dos parceiros sociais, a salvaguardarem 
e a reforçarem o diálogo social, os direitos de negociação coletiva e a cobertura a todos 
os níveis, bem como a terem em conta os pontos de vista dos parceiros sociais na 
elaboração de políticas, nomeadamente no âmbito do Semestre Europeu; sublinha, além 
disso, a importância de um diálogo estruturado e sistemático com a sociedade civil a 
nível nacional, com vista a reforçar o seu envolvimento;

Pobreza e exclusão social

10. Reitera a sua preocupação relativamente ao elevado número de pessoas em risco de 
pobreza e de exclusão social; manifesta-se particularmente preocupado com as elevadas 
taxas de pobreza infantil e de pobreza no trabalho; insta a Comissão a apresentar uma 
estratégia global da UE de combate à pobreza baseada na inclusão ativa integrada e a 
criar uma Garantia Europeia para as Crianças dotada de um financiamento adequado e 
com serviços de apoio bem concebidos, a fim de contribuir para a igualdade de acesso 
das crianças a cuidados de saúde gratuitos, a educação de qualidade, a estruturas de 
acolhimento de crianças de qualidade, a condições dignas e a uma alimentação 
adequada;

11. Sublinha a importância de aumentar o financiamento para as pessoas mais carenciadas 
ao abrigo do novo Fundo Social Europeu Mais enquanto elemento fundamental da 
solidariedade europeia e como meio para ajudar a combater as formas mais graves de 
pobreza na UE, tais como a privação alimentar e a pobreza infantil; salienta que a 
Garantia Europeia para as Crianças não deve ser financiada à custa dos instrumentos 
financeiros existentes;

12. Apela a um novo quadro da UE para as estratégias nacionais de inclusão dos ciganos 
que inclua objetivos concretos;

13. Observa que existem várias formas de regimes de rendimento mínimo em todos os 
Estados-Membros destinados a proporcionar um nível mínimo de proteção social e uma 
rede de segurança para as pessoas necessitadas; sublinha que os regimes de rendimento 
mínimo não devem ser confundidos com o conceito de rendimento de base para todos; 
insta a Comissão a realizar um estudo comparativo sobre os diferentes regimes de 
rendimento mínimo nos Estados-Membros e a destacar os casos de boas práticas com 
vista a apresentar um quadro a este respeito; salienta que o rendimento mínimo deve ser 
complementado por medidas de inclusão ativa;

Habitação e a condição de sem-abrigo
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14. Insta a Comissão e os Estados-Membros a responderem de forma sólida e integrada, 
nomeadamente elaborando um plano de ação para fazer face à falta de habitações a 
preços acessíveis, a más condições de habitação, a habitações não acessíveis e à 
exclusão em matéria de habitação; regista o aumento do número de despejos e insta os 
Estados-Membros a resolverem este problema;

15. Insta a Comissão a propor um quadro da UE para as estratégias nacionais para os sem-
abrigo e insta os Estados-Membros a prepararem as suas estratégias para os sem-abrigo 
adotando o princípio “Prioridade ao alojamento”, dando prioridade à oferta de habitação 
permanente a pessoas sem abrigo e pondo termo à criminalização da condição de sem-
abrigo; salienta, além disso, a necessidade de recolher melhores dados e dados mais 
harmonizados sobre as pessoas sem abrigo na UE;

16. Insta a Comissão a propor um quadro da UE para uma habitação social e a preços 
acessíveis, em conformidade com o Princípio 19 do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
de molde a assegurar uma coordenação eficiente das políticas nacionais em matéria de 
habitação;

17. Solicita a que os investimentos em habitações públicas sejam elegíveis para 
financiamento ao abrigo da coesão, tendo em vista a melhoria da habitação social 
existente ou a construção de novos alojamentos; insta a uma revisão das normas em 
matéria de auxílios estatais a este respeito;

18. Insta a Comissão e os Estados-Membros a apresentarem propostas específicas para 
assegurar uma transição justa em relação à melhoria da eficiência energética do parque 
habitacional existente, sem impor encargos excessivos aos grupos vulneráveis, e a 
resolverem adequadamente o problema da pobreza energética no contexto do Pacto 
Ecológico;

Educação e formação 

19. Manifesta a sua preocupação relativamente à estagnação da percentagem de jovens que 
abandonam precocemente a escola, especialmente entre grupos marginalizados, e ao 
aumento da percentagem de alunos com um fraco desempenho; insta os Estados-
Membros a melhorarem a qualidade, a acessibilidade e a inclusividade dos seus 
sistemas de ensino numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, tendo em conta 
não só as necessidades de emprego, mas também a promoção de valores como a 
dignidade humana, o respeito mútuo e a liberdade de escolha; sublinha a necessidade de 
um financiamento adequado para os sistemas de ensino; salienta que as lacunas em 
matéria de numeracia, literacia e competências digitais básicas constituem um sério 
obstáculo a uma participação significativa na sociedade e no mercado de trabalho e insta 
os Estados-Membros a assegurarem uma formação básica de elevada qualidade em 
matéria de competências, com apoio personalizado e ações de sensibilização ativas, 
especialmente para os grupos mais marginalizados da sociedade; salienta que a exclusão 
social, a discriminação, a estereotipização, a pobreza e a segregação também afetam de 
forma negativa os resultados escolares, pelo que devem igualmente ser enfrentados; 
insta a Comissão a realizar uma análise exaustiva dos fatores subjacentes ao abandono 
escolar precoce, incluindo os aspetos sociais, e a apresentar uma proposta para resolver 
este problema; 
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20. Reitera a importância de colocar a tónica nos jovens que não trabalham, não estudam e 
não seguem qualquer tipo de formação, eliminando os obstáculos que os impedem de 
realizar o seu potencial e de aceder com êxito ao mercado de trabalho; salienta a 
necessidade de um sistema de validação das competências adquiridas através da 
aprendizagem não formal e informal, incluindo competências não cognitivas ou sociais, 
a fim de facilitar a participação no mercado de trabalho dos trabalhadores com baixos 
níveis de ensino;

21. Congratula-se com a comunicação da Comissão de que irá atualizar a Agenda de 
Competências para a Europa para enfrentar os desafios da adaptação das competências à 
transição ecológica e digital, superando as assimetrias e satisfazendo as necessidades do 
mercado de trabalho em toda a UE; insta a Comissão e os Estados-Membros a 
maximizarem os seus esforços para investirem em ensino e formação profissionais a 
preços módicos, de fácil acesso, inclusivos e de elevada qualidade, assim como a 
reforçarem as medidas de melhoria das competências e de requalificação, 
nomeadamente das competências digitais e transferíveis, e a promoverem a 
aprendizagem ao longo da vida, por forma a preparar os trabalhadores para as 
necessidades de um mercado de trabalho afetado pelas transformações ecológicas e 
digitais; considera que o reconhecimento mútuo das qualificações será benéfico para 
superar a escassez e a inadequação de competências;

22. Salienta a importância de uma cooperação mais estreita entre os sistemas de ensino e as 
empresas, por exemplo no contexto do ensino dual, da aprendizagem e de outras formas 
de aprendizagem em contexto laboral; insta os Estados-Membros a promoverem o 
empreendedorismo entre os jovens e a apoiarem associações e iniciativas que ajudem os 
jovens empresários a desenvolver projetos inovadores;

23. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem as medidas destinadas a 
promover estágios de aprendizagem de qualidade na UE e a explorarem formas de 
adotar um estatuto da UE para a aprendizagem;

Mobilidade dos trabalhadores

24. Sublinha a importância da mobilidade dos trabalhadores para o bom funcionamento do 
mercado único; insta a Comissão e os Estados-Membros a facilitarem a mobilidade 
laboral e a mobilidade dos serviços para criar novas oportunidades de emprego para os 
trabalhadores e fornecer mão de obra às empresas; insta os Estados-Membros a 
promoverem e a utilizarem os instrumentos pertinentes da UE, como a rede de emprego 
EURES, e a estabelecerem parcerias transfronteiriças para apoiar os trabalhadores 
móveis nas regiões transfronteiriças;

25. Insta a Comissão a analisar as tendências da mobilidade, incluindo a fuga de cérebros 
em determinadas regiões e setores, e a apoiar os trabalhadores móveis, assegurando uma 
mobilidade justa e reforçando a portabilidade dos direitos e dos abonos; sublinha que a 
digitalização dos serviços públicos pode contribuir para facilitar uma mobilidade laboral 
justa, nomeadamente no que diz respeito à coordenação dos sistemas de segurança 
social;

Pequenas e médias empresas
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26. Insta a Comissão e os Estados-Membros a zelarem por um clima de investimento 
favorável ao crescimento e a apoiarem as PME e os seus trabalhadores na transição para 
uma economia mais digital e mais ecológica e a terem devidamente em consideração os 
interesses das PME aquando da elaboração de políticas, nomeadamente analisando os 
possíveis efeitos das políticas nas PME; salienta a importância de melhorar o acesso das 
PME a financiamentos públicos e privados, incluindo o microcrédito e o financiamento 
colaborativo, e de reduzir os encargos regulamentares desnecessários; sublinha a 
adaptabilidade e a eficácia da economia social e insta os Estados-Membros a criarem 
um quadro legislativo adequado para promover as empresas sociais;

Igualdade de géneros

27. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que garantam a igualdade de género e a 
igualdade de remuneração por trabalho igual no mesmo local de trabalho; insta a 
Comissão a apresentar uma diretiva relativa à transparência salarial; solicita que se 
envidem mais esforços para colmatar as disparidades entre homens e mulheres no 
emprego, nos salários e nas pensões e para combater os desincentivos ao trabalho das 
mulheres; insta à adoção de políticas que apoiem o empreendedorismo entre as 
mulheres e lhes proporcionem acesso a financiamentos e a oportunidades de negócio; 
manifesta a sua preocupação com a ausência de mulheres nos processos de tomada de 
decisão, nomeadamente nos processos económicos; insta os Estados-Membros a 
desbloquearem a Diretiva relativa à presença das mulheres em conselhos de 
administração e a Diretiva horizontal relativa à luta contra a discriminação; insta a 
Comissão a reforçar a aplicação da legislação, das políticas e das práticas de combate à 
discriminação, a fim de combater eficazmente todas as formas de discriminação;

28. Insta a Comissão e os Estados-Membros a melhorarem a recolha de dados repartidos 
por género, nomeadamente no que se refere à participação das mulheres no mercado de 
trabalho e às causas subjacentes às desigualdades de género;

29. Exorta os Estados-Membros a aplicarem rápida e integralmente a Diretiva relativa à 
conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores e cuidadores e a 
avançarem no sentido de uma licença de maternidade e de paternidade totalmente 
remunerada; insta os Estados-Membros a ratificarem a Convenção de Istambul para a 
Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica, a fim 
de facilitar a participação no mercado de trabalho e a independência económica das 
mulheres e de agir de forma decisiva para combater o assédio sexual e o assédio com 
base no género;

30. Lamenta a falta de uma perspetiva de género ainda mais ampla e de outros indicadores 
no quadro do Semestre Europeu e exorta a Comissão a incluir o Índice de Igualdade de 
Género como um dos instrumentos do Semestre Europeu para acompanhar os 
progressos relativamente aos objetivos de emprego e sociais e a reconhecer os efeitos 
que as políticas macroeconómicas têm a nível da igualdade de género;

31. Insta a Comissão a prestar mais atenção à perspetiva do género aquando da formulação 
das suas recomendações específicas por país, a fim de corrigir as disparidades de género 
que persistem;
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Prestação de cuidados

32. Insta à criação de serviços de qualidade de acolhimento de crianças e de ensino pré-
escolar acessíveis e a preços comportáveis, e de serviços de cuidados de curta e de 
longa duração, nomeadamente para os idosos e as pessoas com deficiência, a fim de 
facilitar a participação das mulheres no mercado de trabalho; apela ao desenvolvimento 
de um quadro da UE para os serviços de prestação de cuidados, a fim de fixar normas 
mínimas e orientações em matéria de qualidade; exorta os Estados-Membros a adotarem 
legislação adequada e a assegurarem um financiamento suficiente para os serviços de 
prestação de cuidados, utilizando de forma eficiente os programas pertinentes da UE e a 
definirem objetivos quantitativos específicos nos seus programas nacionais de reforma, 
a fim de atingir os objetivos de Barcelona, bem como a procederem ao intercâmbio de 
boas práticas; insta a Comissão a apoiar os Estados-Membros a este respeito;

Condições de trabalho

33. Insta os Estados-Membros a aplicarem medidas, conforme estabelecido na 
Recomendação do Conselho de 2018 relativa ao acesso à proteção social dos 
trabalhadores por conta de outrem e por conta própria, por forma a assegurar que todas 
as pessoas tenham acesso à proteção social; salienta que as pessoas com formas de 
trabalho atípicas, em particular os voluntários a tempo parcial e os trabalhadores com 
contratos temporários, são particularmente vulneráveis; observa com preocupação o 
facto de não disporem de um acesso adequado aos sistemas de proteção social;

34. Reconhece que o número de trabalhadores que exercem novas formas de emprego, 
como a plataforma de trabalho, está a aumentar permanentemente; insta a Comissão a 
realizar uma avaliação exaustiva das condições de trabalho desses trabalhadores e a 
propor medidas para reforçar os seus direitos e a sua proteção social; exorta os Estados-
Membros a garantirem condições de trabalho justas e uma cobertura adequada da 
negociação coletiva para os trabalhadores de plataformas;

35. Insta a Comissão e os Estados-Membros a tomarem medidas para eliminar os custos 
ocultos do trabalho; salienta que os empregadores são totalmente responsáveis pela 
cobertura das despesas do equipamento necessário para o cumprimento das 
responsabilidades no local de trabalho;

Cuidados de saúde

36. Exorta os Estados-Membros a garantirem o acesso a cuidados de saúde de elevada 
qualidade e acessíveis a todos e a reorientarem os sistemas de saúde para os cuidados 
preventivos, nomeadamente aplicando as recomendações específicas por país 
pertinentes; salienta a importância das campanhas de prevenção e de promoção da 
saúde; congratula-se com a passagem da poupança de custos para uma orientação que 
visa o desempenho e os resultados em matéria de saúde no que diz respeito aos cuidados 
de saúde no âmbito do Semestre Europeu; apela ao desenvolvimento de indicadores e 
metodologias comuns para avaliar as desigualdades no domínio da saúde e o 
desempenho dos sistemas de saúde;
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Segurança e saúde no trabalho

37. Exorta a Comissão a apresentar uma nova estratégia da UE em matéria de segurança e 
saúde no trabalho, incluindo uma visão orientada para a redução dos acidentes mortais 
no trabalho e taxas zero de cancro relacionado com o trabalho, incluindo novos valores-
limite vinculativos de exposição profissional e uma Diretiva relativa ao amianto mais 
sólida, bem como diretivas sobre os riscos psicossociais relacionados com o trabalho e 
as doenças relacionadas com o trabalho;

Alterações demográficas e pensões

38. Considera que as alterações demográficas constituem um sério desafio para o 
crescimento económico e terão um impacto a longo prazo em muitos aspetos, 
nomeadamente nos sistemas de pensão e nos cuidados de saúde; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a introduzirem medidas destinadas a fazer face a estes desafios, 
incluindo nas recomendações específicas por país e através de orientações comuns;

39. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a empenharem-se em prol de políticas em 
matéria de envelhecimento ativo, de inclusão social dos idosos e de solidariedade entre 
as gerações; insta a Comissão a dar seguimento à sua avaliação do Ano Europeu do 
Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre as Gerações;

40. Salienta que se deve garantir a todas as pessoas um acesso adequado a sistemas públicos 
de pensão de reforma e de velhice baseados na solidariedade; sublinha que os sistemas 
públicos de pensão devem proporcionar um rendimento de reforma adequado bastante 
superior ao limiar de pobreza, quer isoladamente quer em combinação com sistemas de 
pensão profissionais; considera que a melhor forma de garantir pensões sustentáveis, 
seguras e adequadas é através do aumento do emprego, das remunerações e da taxa de 
participação globais, assim como da melhoria das condições de trabalho e de emprego;

Pessoas com deficiência

41. Insta a Comissão e os Estados-Membros a intensificarem os esforços no sentido de uma 
maior inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho aberto, em 
conformidade com o Princípio 17 do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, através da 
proibição da discriminação, da supressão de obstáculos, da garantia de adaptações 
razoáveis no local de trabalho25, da criação de incentivos para os empregadores e da 

25 O artigo 2.º da CDPD afirma que uma «adaptação razoável» designa a modificação e os ajustes necessários e 
adequados que não imponham uma carga desproporcionada ou indevida, sempre que necessário num 
determinado caso, para garantir que as pessoas portadoras de deficiência possam gozar, em condições de 
igualdade com as demais, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, assim como exercê-los. 
(https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx); O 
artigo 5.º da Diretiva relativa à igualdade no emprego estabelece que «Para garantir o respeito do princípio da 
igualdade de tratamento relativamente às pessoas deficientes, são previstas adaptações razoáveis. Isto quer dizer 
que a entidade patronal toma, para o efeito, as medidas adequadas, em função das necessidades numa situação 
concreta, para que uma pessoa deficiente tenha acesso a um emprego, o possa exercer ou nele progredir, ou para 
que lhe seja ministrada formação, exceto se essas medidas implicarem encargos desproporcionados para a 
entidade patronal.  Os encargos não são considerados desproporcionados quando forem suficientemente 
compensados por medidas previstas pela política do Estado-Membro em causa em matéria de pessoas 
deficientes» (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=EN); O 
sítio Internet da Comissão afirma que “uma adaptação razoável é qualquer modificação de um posto ou de um 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=PT
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salvaguarda do acesso à educação e à formação; recorda que os princípios orientadores 
da CDPD, como a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade, a igualdade de 
oportunidades e a acessibilidade, devem ser plenamente aplicados, tanto a nível da UE 
como a nível nacional, prevendo a participação ativa das partes interessadas;

Financiamento da coesão

42. Apela ao reforço do financiamento da política de coesão e a que seja assegurada a 
participação de todas as regiões da UE, incluindo as zonas rurais e as regiões 
ultraperiféricas; opõe-se à proposta do Conselho de reduzir o financiamento para o 
Fundo Social Europeu Mais, não obstante o seu âmbito alargado; insta os Estados-
Membros a utilizarem plenamente os financiamentos disponíveis; salienta a necessidade 
de um maior alinhamento da política de coesão com o Semestre Europeu e os objetivos 
políticos da UE, bem como de uma maior participação das autoridades regionais e 
locais na sua programação; insta a Comissão a acompanhar de perto e a avaliar a 
utilização dos fundos da UE nos Estados-Membros, assim como a intensificar os 
esforços para combater a fraude, a utilização indevida e a corrupção;

Sistema de resseguro do subsídio de desemprego

43. Congratula-se com a comunicação da Presidente da Comissão de que será apresentado 
um sistema da UE de resseguro do subsídio de desemprego destinado a proteger de 
melhor forma os trabalhadores e a reduzir a pressão de choques externos nas finanças 
públicas; insta a Comissão a analisar a necessidade de normas mínimas para os sistemas 
de seguro de desemprego nos Estados-Membros;

Transição justa

44. Sublinha que, para fazer face à digitalização e à transição para a neutralidade carbónica, 
é necessário apoiar decisivamente a sociedade, os trabalhadores e as empresas; apela a 
estratégias e ao apoio às pessoas mais afetadas pela transição, nomeadamente as pessoas 
vulneráveis, a fim de garantir que ninguém ficará excluído; congratula-se com a criação 
de um Fundo para uma Transição Justa e insta a Comissão a assegurar a coerência da 
sua aplicação com os outros fundos de coesão; exorta os Estados-Membros a reforçarem 
os investimentos nos sistemas de proteção social para reforçar a sua resiliência;

45. Insta a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem um investimento social e 
ambiental adequado e equitativo numa verdadeira «transição justa», assim como 
aquando da aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e da consecução dos ODS; 
congratula-se com a consulta pública da Comissão para examinar o eventual rumo que o 
desenvolvimento das regras orçamentais da UE poderá ter;

Fiscalidade

46. Convida os Estados-Membros a transferirem a tributação do trabalho para outras fontes 
com um impacto menos lesivo no crescimento sustentável; insta a Comissão e os 

ambiente de trabalho necessária para que uma pessoa com deficiência possa concorrer a funções profissionais, 
exercê-las e progredir no seu interior, ou ainda frequentar uma formação” 
(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1473).

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1473
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Estados-Membros a combaterem a evasão e a elisão fiscais e a combaterem eficazmente 
práticas fiscais prejudiciais; exorta à criação de novos recursos próprios para o 
orçamento da UE, a fim de dotar a UE de instrumentos que lhe permitam enfrentar de 
melhor forma os desafios atuais e os desafios futuros;

Reformas estruturais

47. Observa que continua a haver problemas sociais na UE, problemas esses causados pela 
crise financeira e económica e por algumas subsequentes decisões políticas; sublinha a 
necessidade de aumentar a procura interna através de investimentos orientados para o 
futuro e de promover reformas estruturais equilibradas, tendo em conta as implicações 
orçamentais a curto prazo e o seu impacto ambiental, económico e social a longo prazo; 
salienta que reformas responsáveis devem basear-se na solidariedade, na integração e na 
justiça social, tendo em vista melhorar o nível de vida de todas as pessoas, assim como 
assegurar o apoio público às transições;

Estado de direito

48. Reitera a importância do Estado de direito – nomeadamente sistemas judiciais 
independentes e eficazes, administrações públicas e procedimentos de contratação 
pública de qualidade e quadros de combate à corrupção sólidos – enquanto base para 
um ambiente empresarial sólido, mercados de trabalho em bom funcionamento e uma 
utilização adequada dos fundos da UE; salienta que a avaliação do Estado de direito e a 
eficácia do sistema judicial devem, por conseguinte, continuar a fazer parte do Semestre 
Europeu; insta os Estados-Membros a ratificarem a Carta Social Europeia revista;

°

° °

49. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão. 
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19.2.2020

PARECER DA COMISSÃO DA CULTURA E DA EDUCAÇÃO

dirigido à Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

sobre o Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e 
relativos ao emprego na Análise Anual do Crescimento Sustentável para 2020
(2019/2212(INI))

Relatora de parecer: Sabine Verheyen

SUGESTÕES

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

1. Apela a uma melhoria contínua das políticas da UE e dos Estados-Membros em matéria 
de educação, formação e competências, de molde a proporcionar uma educação de 
qualidade e uma aprendizagem ao longo da vida acessível a todos, dando resposta, em 
particular, ao défice crescente de competências, mormente no que se refere às 
competências e aptidões digitais para o futuro digital, e à necessidade de compreender e 
delinear as realidades de uma economia e de uma sociedade digitalizadas e de preparar 
o futuro impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho e nas esferas públicas; 
salienta que estas políticas devem promover o desenvolvimento pessoal e societal, bem 
como novas oportunidades de emprego no futuro, no respeito, nomeadamente, dos 
objetivos da transição energética para uma economia hipocarbónica e sustentável e do  
Pacto Ecológico Europeu; exorta os Estados-Membros a acelerarem a aplicação das 
recomendações específicas por país;

2. Destaca que as desvantagens socioeconómicas são, frequentemente, um indicador de 
fracos resultados educativos e vice-versa; insiste que um sistema de ensino e de 
aprendizagem ao longo da vida de qualidade e devidamente financiado pode contribuir 
para quebrar este círculo vicioso e promover a inclusão social e a igualdade de 
oportunidades; apoia os planos para fazer do Espaço Europeu da Educação uma 
realidade num futuro previsível, com especial destaque para o reconhecimento mútuo 
das qualificações académicas, com o objetivo de permitir que todos tenham acesso a 
uma educação de qualidade, preparada para o futuro; insta a Comissão a ajudar os 
Estados-Membros a reformar e a modernizar os seus sistemas de ensino, inclusive a 
aprendizagem digital e o ensino de elevada qualidade, e a promover o intercâmbio de 
boas práticas no âmbito do programa Erasmus +;
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3. Afirma que uma educação e um acolhimento na primeira infância (ECEC) de elevada 
qualidade, acessíveis e inclusivos, têm um impacto positivo em todas as crianças e, 
sobretudo, nas crianças oriundas de meios socioeconómicos menos favorecidos e com 
necessidades especiais, contribuindo, assim, para reduzir as desigualdades sociais e 
promover a integração social; salienta que a ECEC desempenha um papel crucial a 
curto prazo no desenvolvimento, na aprendizagem e no bem-estar das crianças e cria os 
alicerces para melhorar as perspetivas de vida, a inclusão social e a empregabilidade a 
longo prazo; apoia, por conseguinte, os esforços para criar uma Garantia Europeia para 
a Infância, tendo em conta os resultados do estudo de viabilidade e respeitando o 
princípio da subsidiariedade;

4. Insta os Estados-Membros a aumentarem o investimento na educação e na formação, 
dado que investimento estrutural em capital humano, com especial destaque para os 
jovens e as pessoas com menos oportunidades, é determinante para impulsionar um 
crescimento intensivo, sustentável, qualitativo e inclusivo, num contexto de escassez 
crescente de competências, especialmente nos domínios das CTE (A) M, e das 
assimetrias num mundo laboral em mudança, em particular nesta era de digitalização; 
sublinha a importância de proporcionar uma educação ambiental e empresarial precoce, 
para motivar os jovens a criar empresas, e entende que há que fazer mais para atrair 
mais raparigas para os domínios das CTE(A)M; salienta ainda que as competências 
digitais e de literacia mediática devem ser uma parte essencial das políticas de educação 
e incluir, nomeadamente, a cibersegurança, a ciber-higiene, a ciberresponsabilidade e a 
proteção de dados;

5. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem as medidas destinadas a 
promover estágios de aprendizagem de qualidade na UE e a explorarem formas de 
adotar um estatuto da UE para a aprendizagem;

6. Considera que os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento desempenham um 
papel crucial na melhoria do acesso aos materiais de ensino e à informação, bem como 
na inclusão ativa dos jovens, em especial dos que vivem em zonas rurais e remotas, em 
zonas com uma população reduzida, bem como dos jovens oriundos da imigração; faz 
notar, a este respeito, que o ensino e as técnicas de aprendizagem inovadores 
combinados com o acesso a fontes de informação digitais podem desempenhar um 
papel importante;

7. Salienta que, em 2018, na UE, 16,5 % dos jovens entre os 20 e os 34 anos – um em cada 
seis jovens – não trabalhavam, não estudavam nem seguiam qualquer formação (NEET) 
e que a percentagem de jovens que abandonam precocemente a escola foi de 10,6 %; 
reconhece que estes valores são tão baixos como no primeiro trimestre de 2008 e o mais 
baixo desde que estes dados começaram a ser compilados, no primeiro trimestre de 
2006; insta, no entanto, a Comissão e os Estados-Membros a intensificarem os seus 
esforços para reduzir o abandono escolar precoce e a percentagem de jovens NEET, 
especialmente entre os jovens oriundos de meios socialmente desfavorecidos, para 
melhorar os resultados escolares, tendo em conta as disparidades regionais e 
demográficas, aplicar estratégias de prevenção abrangentes e envolver os jovens que 
abandonam precocemente a escola no ensino e na formação; 

8. Exorta os Estados-Membros a promoverem uma maior cooperação entre os 
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estabelecimentos de ensino e as empresas, com vista a promover economias locais e 
regionais com baixas emissões de carbono, bem como a resolver as inadequações de 
competências atuais e futuras, nomeadamente promovendo competências técnicas, 
empresariais e digitais, bem como a formação profissional, a formação dual e 
programas de estudo, e a criar metodologias eficazes e abrangentes para o 
reconhecimento mútuo e a validação de competências, diplomas e qualificações, bem 
como a aprendizagem não formal e informal; realça que as universidades europeias 
podem tornar-se centros de excelência e inovação se a iniciativa relativa às redes de 
universidades europeias for aplicada de forma eficaz; recorda que é necessário um 
financiamento substancial para pôr a iniciativa efetivamente em prática  e recorda, a este 
respeito, a sua reivindicação no sentido de que o orçamento do programa Erasmus + 
para o período de 2021-2027seja triplicado;

9. Apela a uma melhoria da qualidade, da eficiência dos sistemas de ensino e formação e 
do respetivo acesso, do reforço da aprendizagem global ao longo da vida e da melhoria 
das competências e da requalificação, nomeadamente das pessoas com níveis de 
instrução mais baixos, em particular de adultos e jovens adultos e de outros grupos 
desfavorecidos, mormente os ciganos, e de pessoas oriundas da imigração; sublinha a 
necessidade de sistemas educativos que promovam hábitos saudáveis, nomeadamente a 
prática desportiva, o que contribui significativamente para a inclusão social e a 
integração, e reitera o seu apoio à educação para a cidadania nas escolas enquanto pilar 
fundamental da democracia europeia; sublinha que a formação em educação de adultos 
e a aprendizagem ao longo da vida têm um efeito positivo no indivíduo, na economia e 
na sociedade, 

10. Considera que uma governação eficaz e um financiamento adequado para todos os 
contextos educativos, um ensino e recursos educativos modernos de qualidade, 
professores motivados e competentes com salários atrativos e um maior nível de 
reconhecimento social, bem como a aprendizagem ao longo da vida, são cruciais para 
alcançar a equidade, a diversidade e a excelência no ensino; salienta, neste contexto, a 
necessidade de procurar o equilíbrio de género no ensino e de atrair um maior número 
de candidatos motivados, com sólida formação académica ou profissional e 
competências pedagógicas, para a docência; apela à criação de sistemas de formação 
contínua de qualidade para professores e formadores; 

11. Reitera que, hoje em dia, num mundo cada vez mais interligado e interdependente, a 
proficiência noutras línguas é uma competência vital que dá aos cidadãos a 
oportunidade de interagir com o mundo de maneira mais imediata e significativa, 
preparando-os para competir e ter êxito na sociedade e na economia mundiais; insta, por 
conseguinte, os Estados-Membros a porem em prática o seu objetivo  de que todos os 
cidadãos aprendam, pelo menos, duas línguas estrangeiras e a iniciar essa aprendizagem 
desde a mais tenra idade, tal como referido nas conclusões do Conselho de dezembro de 
2017.
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6.2.2020

POSIÇÃO SOB A FORMA DE ALTERAÇÕES
DA COMISSÃO DOS DIREITOS DA MULHER E DA IGUALDADE DOS GÉNEROS

dirigida à Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

sobre o Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e 
relativos ao emprego na Análise Anual do Crescimento para 2020
(2019/2212(INI))

Pela Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros: Lina Gálvez Muñoz 
(Relatora)

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros apresenta à Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, as seguintes 
alterações:

Alteração 1

Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que o princípio da 
igualdade de género é um valor 
fundamental da UE e está consagrado nos 
artigos 2.º e 3.º , n.º 3, do Tratado da 
União Europeia, e que os artigos 8.º e 19.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia e o artigo 23.º da Carta 
dos Direitos Fundamentais afirmam 
claramente o compromisso da UE de 
integrar a perspetiva de género como 
instrumento para eliminar as 
desigualdades, promover a igualdade de 
género e lutar contra a discriminação em 
todas as suas políticas e atividades;



RR\1200086PT.docx 27/48 PE646.831v03-00

PT

Alteração 2

Proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-A. Considerando que as persistentes 
disparidades de género na UE, como a 
disparidade de 11,5 % no emprego, a 
disparidade salarial de 16 % e a 
disparidade de 35,7 % nas pensões, bem 
como a baixa representação das mulheres 
em setores bem remunerados, 
consequência, em parte, do facto de 
muitas mulheres terem de prestar 
cuidados informais e efetuar trabalho 
doméstico não remunerado, não são 
apenas injustas, mas também colocam as 
mulheres em situações vulneráveis ou 
precárias, nomeadamente em situações de 
pobreza ou de exclusão social; que as 
disparidades salariais e de pensões entre 
homens e mulheres são mais acentuadas 
no que se refere às mulheres migrantes e 
pertencentes a minorias étnicas, que se 
deparam com obstáculos adicionais ao 
emprego e níveis mais elevados de 
discriminação no acesso ao emprego e no 
local de trabalho; que são necessários 
esforços urgentes para eliminar estas 
disparidades, uma vez que estas 
continuam a ser alguns dos principais 
obstáculos à consecução da igualdade de 
género, além de constituírem uma forma 
inaceitável de discriminação em razão do 
género;

Alteração 3

Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que são 
particularmente importantes as 
disparidades salariais e de pensões entre 
homens e mulheres, decorrentes da 
acumulação das desigualdades de que as 
mulheres são vítimas ao longo da vida, 
bem como os períodos de ausência do 
mercado de trabalho; que a maioria 
dessas desigualdades é consequência do 
facto de haver 7 milhões de mulheres, em 
comparação com 0,5 milhões de homens, 
na União Europeia que não trabalham, 
devido a responsabilidades de prestação 
de cuidados; que o Semestre Europeu 
deve contribuir para a realização do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e 
acompanhar a execução dos 20 princípios 
fundamentais, com especial destaque para 
a garantia da igualdade de tratamento e 
de oportunidades entre homens e 
mulheres, o direito à igualdade de 
remuneração por trabalho de igual valor 
e o direito a serviços de cuidados a preços 
acessíveis e de boa qualidade;

Alteração 4

Proposta de resolução
Considerando D-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

D-A. Considerando que o acesso aos 
serviços, incluindo a prestação de 
cuidados a crianças e de cuidados 
continuados, afeta sobretudo as mulheres, 
que frequentemente têm de colmatar as 
lacunas existentes na prestação de 
cuidados e no apoio familiar, perpetuando 
a sua excessiva responsabilidade no que 
se refere à prestação de cuidados;
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Alteração 5

Proposta de resolução
Considerando E-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-A. Considerando que a OCDE 
sublinhou que o investimento na melhoria 
da igualdade de género contribui para o 
crescimento económico; que, 
nomeadamente, promover a igualdade de 
género, melhorar as oportunidades de 
emprego para as mulheres, assegurar o 
princípio da igualdade de remuneração 
por trabalho de igual valor, facilitar a 
conciliação entre a vida profissional, 
familiar e privada para as mulheres e os 
homens, bem como prevenir e combater a 
violência contra as mulheres são 
essenciais para o crescimento económico, 
a produtividade, a sustentabilidade 
orçamental a longo prazo e a estabilidade 
societal da União Europeia.

Alteração 6

Proposta de resolução
Considerando F-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

F-A. Considerando que a qualidade dos 
serviços de prestação de cuidados de 
saúde e o acesso a estes serviços variam 
muito em cada Estado-Membro e de um 
Estado para outro; que, apesar dos 
compromissos assumidos pelos Estados-
Membros, visando a consecução das 
metas de Barcelona, um sexto dos 
agregados familiares da UE apresenta 
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necessidades não satisfeitas em termos de 
serviços de acolhimento de crianças; que 
um terço dos agregados familiares da UE 
não tem acesso a serviços profissionais de 
cuidados domiciliários adequados;

Alteração 7

Proposta de resolução
Considerando G-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

G-A. Considerando que a presença de 
mais mulheres em cargos de tomada de 
decisão reforçaria a igualdade de género 
e que as quotas vinculativas são o melhor 
instrumento para alcançar este objetivo, 
como indicam os dados do Instituto 
Europeu para a Igualdade de Género 
(EIGE)1-A;
1-A. A percentagem de mulheres em conselhos de 
administração é de 35,3 % nos Estados-Membros 
com quotas vinculativas, 27 % nos Estados-
Membros que adotaram medidas não vinculativas 
e 15,4 % nos Estados-Membros que não tomaram 
quaisquer medidas. Fonte: 
https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-
migration-and-climate-change-bring-new-
challenges-gender-equality

Alteração 8

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Apela aos Estados-Membros para 
que estabeleçam, nos seus programas 
nacionais de reforma (PNR), metas 
quantitativas específicas, visando a 

https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
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consecução da metas de Barcelona, bem 
como a adoção de medidas 
especificamente orientadas para grupos 
de mulheres com taxas de emprego muito 
baixas, como as mulheres jovens, as 
mulheres mais velhas, as mulheres 
migrantes, as mulheres com deficiência, 
as mães solteiras e as mulheres de etnia 
cigana; salienta que as disparidades no 
emprego são particularmente acentuadas 
no caso das mães e das mulheres com 
responsabilidades de prestação de 
cuidados;

Alteração 9

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Exorta os Estados-Membros a 
terem em consideração a dimensão de 
género nos seus programas nacionais de 
reforma no âmbito do Semestre Europeu, 
em particular no que se refere a medidas 
sistemáticas para avançar rumo à 
igualdade entre homens e mulheres nos 
domínios do emprego, da inclusão social, 
da luta contra a pobreza, da educação, da 
investigação e da inovação; insta os 
Estados-Membros a efetuarem uma 
análise regular das reformas estruturais 
numa perspetiva de género;

Alteração 10

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

3-A. Insta a Comissão a prestar mais 
atenção à perspetiva do género aquando 
da formulação das suas recomendações 
específicas por país, a fim de corrigir as 
persistentes disparidades de género;

Alteração 11

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Apela à introdução de um pilar de 
género e de um objetivo abrangente em 
matéria de igualdade de género no 
programa sucessor da Estratégia Europa 
2020, bem como à incorporação de 
objetivos e indicadores próprios a cada 
género nos desafios específicos de cada 
país identificados no Painel de 
Indicadores Sociais;

Alteração 12

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Salienta e congratula-se com o 
apelo incluído nas conclusões do 
Conselho, de dezembro de 2019, 
intituladas «Economias baseadas na 
igualdade de género na UE: caminho a 
seguir» para se insistir mais na igualdade 
de género nas diferentes fases do processo 
do Semestre Europeu, nomeadamente 
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trabalhando nos indicadores existentes 
em matéria de igualdade de género, 
criando novos indicadores e dando 
continuidade ao desenvolvimento da 
recolha de dados repartidos por género, 
bem como de métodos estatísticos e 
análises que permitam acompanhar os 
progressos em matéria de igualdade de 
género;

Alteração 13

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Lamenta a falta de uma perspetiva 
de género ainda mais ampla e de outros 
indicadores no quadro do Semestre 
Europeu e insta a Comissão a incluir o 
Índice de Igualdade de Género como um 
dos instrumentos do Semestre Europeu 
para acompanhar os progressos 
relativamente aos objetivos de emprego e 
sociais e a reconhecer os efeitos que as 
políticas macroeconómicas têm a nível da 
igualdade de género;

Alteração 14

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Insta a Comissão a continuar a 
integrar o Painel de Indicadores Sociais 
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para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais 
no processo de acompanhamento do 
Semestre Europeu; 

Alteração 15

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Congratula-se com o compromisso 
assumido pela nova Comissão de propor 
uma estratégia da UE para a igualdade de 
género, com medidas vinculativas em 
matéria de transparência salarial, nos 
primeiros 100 dias do seu mandato; 
solicita à Comissão que complete esta 
iniciativa com ferramentas que 
apresentem critérios objetivos que 
permitam uma avaliação e comparações 
neutras do ponto de vista do género do 
valor do trabalho em diferentes setores, a 
fim de alcançar a igualdade de 
remuneração entre trabalhadores 
masculinos e femininos, por trabalho 
igual ou de valor igual, em todos os 
setores e profissões;

Alteração 16

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Insta os Estados-Membros e a 
Comissão a eliminarem todos os 
obstáculos à participação das mulheres no 
mercado de trabalho e a integrarem a 
perspetiva de género nas políticas fiscais, 
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nomeadamente em auditorias em função 
do género das políticas orçamentais para 
eliminar os preconceitos de género no 
domínio da tributação, bem como 
assegurar que não sejam instituídos novos 
impostos, nem novas leis em matéria de 
despesas, programas ou práticas que 
aumentem as disparidades de género no 
mercado ou nos rendimentos após 
impostos ou que reforcem o modelo do 
homem enquanto sustento da família;

Alteração 17

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Reitera o seu apelo para 
enriquecer o painel de avaliação dos 
desequilíbrios macroeconómicos com os 
indicadores sociais, incluindo as 
desigualdades de género, que devem estar 
em pé de igualdade com os indicadores 
económicos;

Alteração 18

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Manifesta a sua preocupação com 
a existência de uma ampla segregação 
vertical e horizontal no mercado de 
trabalho e de disparidades de género em 
matéria salarial e de pensões em toda a 
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União Europeia e com a falta de 
participação das mulheres em processos 
de tomada de decisão, em particular nos 
processos económicos, incluindo no 
diálogo social; salienta que estas e outras 
desigualdades afetam muito mais os 
grupos e mulheres desfavorecidas e, por 
conseguinte, solicita a integração de uma 
abordagem intersetorial nas políticas de 
emprego e na proteção social, a fim de 
apoiar os grupos de mulheres vulneráveis, 
incluindo as mulheres com deficiência; 
considera que, para aplicar com êxito essa 
abordagem intersetorial, é necessário 
obter dados e informações repartidos por 
género, em particular quando se trata, 
nomeadamente, de trabalho a partir de 
plataformas em linha e de trabalho não 
declarado, bem como de políticas laborais 
ativas, de mobilidade, de planos de ação 
individuais ou de subsídios de 
desemprego;

Alteração 19

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Insta os Estados-Membros a 
adotarem legislação que assegure a 
igualdade de representação das mulheres 
nos órgãos de tomada decisão das 
empresas, a igualdade de remuneração 
entre homens e mulheres e as mesmas 
oportunidades de evolução profissional, 
nomeadamente através de um índice 
público sobre o desempenho das empresas 
em matéria de igualdade, bem como que 
imponha sanções às empresas que não 
cumpram os objetivos de igualdade;
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Alteração 20

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Salienta a importância de 
assegurar estruturas de acolhimento de 
crianças de caráter universal, de boa 
qualidade, acessíveis e a preços 
comportáveis, a fim de permitir o aumento 
do emprego das mulheres; manifesta a 
sua preocupação com o facto de apenas 
12 Estados-Membros, desde 2002, terem 
atingido as metas de Barcelona de 
garantir que 33 % das crianças com 
menos de três anos de idade frequentem 
estruturas de acolhimento (objetivo 1) e 
que 90 % das crianças com idades 
compreendidas entre os 3 anos e a idade 
de escolaridade obrigatória (objetivo 2) 
estejam integradas no sistema de ensino; 
insta os Estados-Membros a transporem 
rápida e eficazmente para a sua legislação 
nacional a Diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 
2019, relativa à conciliação entre a vida 
profissional e a vida familiar dos 
progenitores e cuidadores; apela ao 
desenvolvimento de um quadro da UE 
para a economia da prestação de cuidados 
que regule os níveis mínimos de cuidados 
para as pessoas mais velhas e as pessoas 
dependentes de forma semelhante às 
metas de Barcelona, bem como à 
formulação de orientações de qualidade 
para a profissionalização do trabalho 
doméstico e de prestação de cuidados;

Alteração 21
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Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Insta a Comissão a assegurar que 
o processo do Semestre Europeu 
contribua para a realização do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, deixando 
aos Estados-Membros uma margem de 
manobra suficiente para atribuírem 
verbas e sustentarem o seu financiamento 
de serviços de prestação de cuidados;

Alteração 22

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Realça que, não obstante ser da 
responsabilidade de cada Estado-Membro 
organizar e definir os conteúdos dos 
sistemas de educação e acolhimento na 
primeira infância, bem como prestar 
cuidados continuados, uma cooperação à 
escala da UE, juntamente com uma 
utilização eficiente de verbas da União, 
poderá contribuir para o desenvolvimento 
de serviços de prestação de cuidados de 
qualidade, através de um apoio e uma 
complementaridade às medidas tomadas a 
nível regional e nacional, e poderá ajudar 
os Estados-Membros na resolução de 
desafios comuns;

Alteração 23
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Proposta de resolução
N.º 16-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

16-A. Manifesta a sua preocupação com 
a baixa representação das mulheres no 
ensino e nas carreiras no domínio da 
ciência, da tecnologia, da engenharia e da 
matemática (CTEM) e insta os 
Estados-Membros a combaterem os 
estereótipos de género e a aumentarem a 
participação, o sucesso e o envolvimento 
permanente das raparigas e mulheres no 
ensino e nas carreiras CTEM, a fim de 
reduzir a disparidade de género nessas 
profissões; salienta a importância da 
aprendizagem ao longo da vida para as 
mulheres, uma vez que lhes oferece uma 
oportunidade de requalificação num 
mercado de trabalho em constante 
mutação;

Alteração 24

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Salienta a importância de 
monitorizar a percentagem de jovens 
entre os 15 e os 24 anos que não estudam, 
não trabalham, nem seguem qualquer 
formação (NEET), entre outros 
indicadores auxiliares, e salienta que deve 
ser prestada especial atenção às mulheres 
jovens e às raparigas, uma vez que existe 
uma diferença considerável entre os 
géneros no que diz respeito à proporção 
de jovens nesta situação;
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Alteração 25

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Solicita aos Estados-Membros que 
garantam uma convergência ascendente 
em matéria de licenças de maternidade e 
paternidade, não transferíveis e 
integralmente remuneradas, como medida 
para melhorar a igualdade de género no 
trabalho de prestação de cuidados, 
promovendo uma participação igualitária 
de mulheres e homens no mercado de 
trabalho e uma repartição mais justa da 
prestação de cuidados não remunerada e 
do trabalho doméstico, colmatando assim 
as disparidades no que se refere ao 
emprego temporário e a tempo parcial;

Alteração 26

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Insta os Estados-Membros a 
desbloquearem a Diretiva relativa à 
presença das mulheres em conselhos de 
administração;

Alteração 27

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

20-A. Insta os Estados-Membros e a 
Comissão a melhorarem a recolha de 
dados repartidos por género, em 
particular sobre as causas subjacentes às 
desigualdades de género no mercado de 
trabalho, como, por exemplo, a utilização 
de diferentes tipos de licenças para 
prestação de cuidados, ou de dados 
comparáveis sobre as diferentes causas 
das disparidades salariais entre homens e 
mulheres nos Estados-Membros; está 
convicto de que deve realizar-se um 
inquérito ao uso do tempo, com uma 
regularidade adequada e uma amostra 
representativa, a fim de fornecer 
informações sobre as disparidades de 
género em matéria de prestação de 
cuidados não remunerada e de trabalho 
doméstico; salienta veementemente, por 
conseguinte, a necessidade de 
acompanhar o progresso relacionado com 
o género, assim como o impacto das 
reformas ao longo do tempo; insta, 
ademais, a Comissão a monitorizar a 
participação das mulheres no mercado de 
trabalho, no que se refere ao número de 
horas de trabalho por semana, aos tipos 
de contrato e à independência financeira;

Alteração 28

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Salienta a importância de orientar 
as políticas para as transições ecológica e 
digital, a fim de alcançar os objetivos em 
matéria de igualdade de género; apela à 
inclusão de uma avaliação sistemática do 
impacto em função do género e à atribuição 
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de fundos específicos para a igualdade de 
género, a fim de alcançar uma transição 
ecológica e digital justa e equitativa, que 
não deixe ninguém para trás e sirva para 
combater todas as formas de discriminação; 
incentiva os Estados-Membros a 
identificarem modelos de financiamento 
eficazes, adaptados às circunstâncias 
nacionais e locais;

Alteração 29

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Insta a Comissão Europeia e os 
Estados-Membros a reforçarem a 
integração da perspetiva de género, bem 
como a orçamentação sensível ao género 
e a sua aplicação eficaz, em todos os 
domínios de ação e, em particular, no 
Semestre Europeu;

Alteração 30

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

23-A. Relembra a importância do 
Semestre Europeu e, em particular, dos 
relatórios por país para a monitorização 
dos progressos realizados pelos Estados-
Membros na aplicação dos ODS, 
nomeadamente do ODS 5 e das suas 
metas 5.4 e 5.5;
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Alteração 31

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Insta o Conselho a desbloquear as 
negociações sobre a diretiva horizontal 
relativa à luta contra a discriminação, a 
fim de garantir a proteção das mulheres e 
de outros grupos vulneráveis em todos os 
domínios da sociedade;

Alteração 32

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Insta os Estados-Membros a 
ratificarem a Convenção de Istambul 
relativa à Eliminação da Violência contra 
as Mulheres e as Raparigas, uma vez que 
a violência baseada no género constitui 
um obstáculo adicional à participação das 
mulheres no mercado de trabalho e à sua 
independência económica;

Alteração 33

Proposta de resolução
N.º 26-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

26-A. Insta os Estados-Membros a 
tomarem medidas concretas para lutar 
contra o assédio sexual e o assédio com 
base no género nas práticas de 
contratação e nos locais de trabalho, 
incluindo através de requisitos para 
mecanismos de denúncia independentes; 
solicita que os Estados-Membros deem 
resposta à reação de hostilidade crescente 
contra as mulheres na política e na 
indústria dos meios de comunicação, 
incluindo o assédio e os abusos em linha e 
no local de trabalho, que excluem as 
mulheres de cargos expostos ao público e 
contribuem para criar um ambiente 
nocivo e de exclusão para as mulheres 
que trabalham nestes setores;

Alteração 34

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Apela à elaboração de políticas de 
apoio ao empreendedorismo das 
mulheres, facilitando o seu acesso a 
oportunidades de financiamento e 
negócio, disponibilizando formação 
específica e estabelecendo medidas para a 
conciliação entre a vida profissional e a 
vida privada;



RR\1200086PT.docx 45/48 PE646.831v03-00

PT



PE646.831v03-00 46/48 RR\1200086PT.docx

PT

INFORMAÇÕES SOBRE A APROVAÇÃO NA COMISSÃO ENCARREGADA DE 
EMITIR PARECER

Data de aprovação 22.1.2020



RR\1200086PT.docx 47/48 PE646.831v03-00

PT

INFORMAÇÕES SOBRE A APROVAÇÃO
NA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO

Data de aprovação 20.2.2020

Resultado da votação final +:
–:
0:

32
9
11

Deputados presentes no momento da 
votação final

Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, 
Milan Brglez, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, 
Özlem Demirel, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, 
Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, 
Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France 
Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios 
Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, 
Radka Maxová, Sandra Pereira, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis 
Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir 
Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, 
Marianne Vind, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka

Suplentes presentes no momento da 
votação final

Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, José Gusmão, Joanna 
Kopcińska, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Kim Van Sparrentak, Marie-
Pierre Vedrenne

Suplentes (art. 209.º, n.º 7) presentes no 
momento da votação final

Thierry Mariani



PE646.831v03-00 48/48 RR\1200086PT.docx

PT

VOTAÇÃO NOMINAL FINAL
NA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO

32 +
PPE David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Stelios 

Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc

RENEW Stéphane Bijoux, Radka Maxová, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, 
Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

VERTS/ALE Katrin Langensiepen, Mounir Satouri, Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

9 -
GUE/NGL Leila Chaibi, Özlem Demirel, Sandra Pereira

ID France Jamet, Elena Lizzi, Thierry Mariani, Guido Reil, Stefania Zambelli

NI Daniela Rondinelli

11 0
ECR Margarita de la Pisa Carrión, Helmut Geuking, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

GUE/NGL José Gusmão

PPE Andrea Bocskor, Ádám Kósa, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl

RENEW Atidzhe Alieva-Veli

Legenda dos símbolos utilizados:
+ : votos a favor
- : votos contra
0 : abstenções


