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Proposta de resolução (artigo 181.º, nº 3, do Regimento) que substitui a proposta de 
resolução não legislativa A9-0183/2020

Resolução do Parlamento Europeu sobre políticas sociais e de emprego da área do euro 
em 2020

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 a crise da COVID-19 está a ter efeitos sem precedentes em todos os 
Estados-Membros;

B. Considerando que se prevê que a taxa de desemprego na área do euro aumente de 7,5 % 
em 2019 para cerca de 9,5 % em 2020, com diferenças substanciais entre os Estados-
Membros;

C. Considerando que os confinamentos ordenados pelo Estado para combater a crise da 
COVID-19 terão um impacto considerável na situação socioeconómica dos cidadãos 
dos Estados-Membros, em especial dos mais modestos; considerando que a crise da 
COVID-19 está a ter um impacto negativo desproporcionado em muitos setores e 
profissões;

D. Considerando que a crise da COVID-19 realçou a necessidade de fortes sistemas sociais 
e de saúde nos Estados-Membros;

E. Considerando que, em geral, os investimentos sociais nos Estados-Membros são 
cruciais para garantir que os Estados-Membros dispõem dos sistemas necessários para 
proporcionar aos seus cidadãos serviços sociais de alta qualidade, em especial nos 
domínios da educação, das pensões e da saúde;

F. Considerando que os mercados de trabalho dos Estados-Membros e mesmo de 
determinadas regiões dos Estados-Membros divergem de muitas formas e utilizam uma 
série de enquadramentos diferentes; considerando que, historicamente, estes 
enquadramentos têm sido desenvolvidos a nível regional e nacional segundo linhas 
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específicas, estreitamente ligadas aos sistemas de proteção social existentes;

G. Considerando que os Estados-Membros já se deparavam com desafios estruturais no 
mercado de trabalho antes da crise da COVID-19, incluindo uma baixa participação e a 
inadequação entre competências e qualificações; considerando que são necessárias 
medidas específicas a nível nacional para preparar as pessoas inativas para as 
necessidades específicas dos seus mercados de trabalho;

H. Considerando que um dos maiores desafios para as pequenas e médias empresas (PME) 
na área do euro é a ausência de mão de obra qualificada; considerando que, em 
determinados países, a falta de trabalhadores qualificados revela a escassez de mão de 
obra, enquanto noutros países reflete a inadequação estrutural entre a mão de obra 
disponível e as necessidades das empresas;

I. Considerando que os Estados-Membros limitaram as consequências económicas dos 
confinamentos para combater a crise da COVID-19, contratando dezenas de milhões de 
trabalhadores em regimes de lay-off de curta duração, com base no modelo do programa 
alemão Kurzarbeit (trabalho a tempo parcial), em que os governos pagam aos 
trabalhadores 60-85 % dos seus salários para trabalharem menos horas ou nenhumas; 
considerando que, no final de agosto de 2020, a Comissão propôs a distribuição de 81,4 
mil milhões de euros do novo instrumento de apoio temporário destinado a atenuar os 
riscos de desemprego numa situação de emergência (SURE);

J. Considerando que se estima que, nos cinco maiores países da UE, 9 milhões de 
trabalhadores a tempo parcial, cerca de 20 % dos inscritos nesses regimes, têm 
«empregos zombies» em setores que continuarão a enfrentar dificuldades devido à 
COVID-19, incluindo as viagens, o turismo, a hospitalidade, o entretenimento e a venda 
a retalho; considerando que, se as subvenções salariais terminarem em 2021, estes 
9 milhões de pessoas correm o risco de ficar desempregados; considerando que estes 
«empregos zombies» representam 6 % do emprego total na UE1;

K. Considerando que a digitalização e a inteligência artificial são fundamentais para muitos 
setores económicos, pois podem aumentar a competitividade e criar emprego e 
prosperidade económica; considerando que as mudanças tecnológicas conduziram a um 
aumento da procura de pessoas com as competências relevantes; considerando que, 
embora a digitalização possa, por um lado, constituir uma oportunidade para a criação 
de emprego e para a promoção social, pode, por outro lado, ser também uma causa de 
desemprego;

L. Considerando que, além do trabalho a tempo parcial, foram aceites outras formas de 
trabalho, como o trabalho à distância ou teletrabalho, de forma generalizada, em toda a 
UE; considerando que os regimes flexíveis de tempo de trabalho e o teletrabalho podem 
desempenhar um papel fundamental na preservação do emprego, bem como no apoio a 
um melhor equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada;

M. Considerando que os confinamentos ordenados pelo Estado para combater a COVID-19 
conduziram a um aumento da violência doméstica, que, por sua vez, resultou num 
aumento do número de sem-abrigo; considerando que o aumento do número de sem 

1 Allianz, The risk of 9 million zombie jobs in Europe, 17 de junho de 2020.
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abrigo durante a última década tem muitas causas diferentes e que o seu combate eficaz 
exigiria que os Estados-Membros tomassem medidas em diversos domínios, como os 
cuidados de saúde, a política do mercado de trabalho e a proteção das mulheres contra a 
violência doméstica;

N. Considerando que a crise da COVID-19 teve um impacto negativo desproporcionado 
nas pessoas com deficiência e nas suas famílias; considerando que as taxas de pobreza, 
incluindo a pobreza infantil, continuam a ser elevadas em muitos Estados-Membros e 
que muitos pensionistas também têm dificuldade em fazer face às despesas;

O. Considerando que a crise da COVID-19 expôs e agravou os problemas com que se 
deparam muitos trabalhadores sazonais no que diz respeito a seguro de saúde, proteção 
social e tempo de trabalho adequado;

P. Considerando que a Presidente da Comissão Ursula von der Leyen anunciou, em 
setembro de 2020, que 37 % dos 750 mil milhões de euros do fundo de recuperação 
serão despendidos em objetivos do Pacto Ecológico Europeu;

1. Manifesta a sua preocupação perante as consequências sociais da crise da COVID-19 e 
o impacto dos confinamentos ordenados pelo Estado, em especial nos agregados 
familiares de baixos rendimentos, nas famílias e nos grupos vulneráveis, como os idosos 
e as pessoas com deficiência, bem como nos trabalhadores que se encontram na linha da 
frente durante a crise; insta os Estados-Membros a absterem-se de restringir as 
liberdades, exceto se absolutamente necessário;

2. Reafirma que a política do mercado de trabalho e do emprego é da competência 
exclusiva dos Estados-Membros e, como tal, rejeita as recomendações específicas por 
país (REP) da Comissão;

3. Lamenta o facto de o nível de desemprego dos jovens em vários Estados-Membros 
permanecer muito elevado; considera que os instrumentos financeiros da UE neste 
domínio não são eficientes e obtiveram apenas resultados limitados; relembra que, 
segundo o Relatório Especial n.º 3/2015 do Tribunal de Contas Europeu, a Garantia 
para a Juventude registou progressos limitados, pelo que os seus resultados ficam 
aquém das expetativas iniciais; realça, a este respeito, a necessidade de melhorar a 
eficiência da Garantia para a Juventude, antes de planear o aumento do seu orçamento; 
recorda à Comissão o princípio da subsidiariedade no que diz respeito ao desemprego 
dos jovens, que pode ser combatido, de forma mais eficaz, a nível dos Estados-
Membros, tendo em conta as necessidades dos mercados de trabalho locais, regionais e 
nacionais;

4. Relembra que só os Estados-Membros devem decidir sobre as suas políticas nacionais 
destinadas a ajudar os jovens a encontrar empregos de alta qualidade; insta os Estados-
Membros a desenvolverem e aplicarem o quadro regulamentar necessário para os seus 
mercados de trabalho e a adaptarem os seus sistemas de ensino e formação, de modo a 
que os jovens satisfaçam as necessidades do mercado de trabalho; convida os Estados-
Membros a criarem enquadramentos para sistemas de formação dual;

5. Observa que a população da Europa está a envelhecer; relembra que a demografia tem 
um impacto considerável no mercado de trabalho; incentiva os Estados-Membros, a este 
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respeito, a aplicar políticas que invertam a tendência para o envelhecimento no 
continente, sem recorrer ao instrumento da migração, que conduz ao dumping social; 
salienta a necessidade de aumentar a taxa de emprego e melhorar as competências 
digitais dos trabalhadores com mais de 50 anos de idade, criando incentivos para as 
empresas em diferentes domínios e garantindo acesso a oportunidades de aprendizagem 
ao longo da vida;

6. Rejeita a proposta de um sistema europeu de resseguro de desemprego, uma vez que é 
mais um passo no sentido de uma união de transferências; considera que esse sistema 
não resolve os problemas estruturais regionais ou nacionais do mercado de trabalho, que 
são de natureza permanente; insta, em vez disso, os Estados-Membros a investirem, 
adequadamente, em políticas do mercado de trabalho e em reformas económicas, a fim 
de evitar o desemprego de longa duração;

7. Salienta que o novo instrumento SURE deve ser temporário; insta os Estados-Membros 
destinatários a utilizarem parte do financiamento do SURE para melhorar as 
competências das pessoas em risco de desemprego, de modo a que estas possam mudar 
para empregos em setores mais viáveis;

8. Incentiva os Estados-Membros a tomarem medidas para apoiar a inclusão e a integração 
das pessoas com deficiência no mercado de trabalho;

9. Incentiva os Estados-Membros a garantirem que as pessoas empregadas recebam um 
salário que lhes permita uma vida digna no seu país;  relembra, a este respeito, que 
qualquer decisão relativa à fixação de salários mínimos é uma prerrogativa dos Estados-
Membros; manifesta a sua preocupação pelo facto de a Comissão utilizar o impulso 
gerado pelo coronavírus para continuar a promover a sua própria agenda sobre questões 
económicas, sociais e ambientais; reitera que já são possíveis salários competitivos 
adequados através da negociação coletiva e da ação dos sindicatos;

10. Considera que a pandemia de COVID-19 e os confinamentos ordenados pelo Estado 
aumentaram, drasticamente, o número de horas de teletrabalho dos trabalhadores; 
reconhece que o teletrabalho tem muitos benefícios sociais e financeiros para os 
trabalhadores e as empresas; considera que a capacidade das instituições e das agências 
da UE de funcionarem à distância constitui uma oportunidade ideal para as instituições 
reduzirem as despesas em espaço para escritórios; incentiva os Estados-Membros a 
desenvolverem, promoverem, apoiarem e regulamentarem o teletrabalho e o trabalho 
em plataformas;

11. Insta os Estados-Membros a garantirem condições de trabalho dignas aos trabalhadores 
móveis sazonais e fronteiriços;

12. Salienta que as PME desempenham um papel fundamental no fomento do crescimento 
económico e da criação de emprego na UE; insta os Estados-Membros a reforçarem o 
seu apoio às PME;

13. Observa que as taxas de pobreza são ainda elevadas em muitos Estados-Membros; 
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 apoio social, a nutrição e a 
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habitação, são da competência e da responsabilidade dos Estados-Membros; incentiva 
os Estados-Membros a lutarem, com caráter prioritário, contra a pobreza infantil;

14. Incentiva os Estados-Membros a garantirem que os seus sistemas fiscais e regimes de 
segurança social não constituem um obstáculo à criação de emprego; considera que um 
quadro jurídico favorável às PME é uma condição importante para o crescimento 
económico; relembra que os sistemas de proteção social fortes e sustentáveis se baseiam 
no bom desempenho e no bom funcionamento das economias; 

15. Rejeita qualquer tentativa, no âmbito do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, de 
normalizar as políticas sociais e os sistemas de proteção social dos Estados-Membros, 
uma vez que tal comprometeria a eficácia das suas políticas nacionais nestes domínios;

16. Incentiva os Estados-Membros a certificarem-se de que os seus regimes de pensões 
continuam a ser adequados e sustentáveis para os trabalhadores por conta de outrem e 
por conta própria; incentiva os Estados-Membros a garantirem pensões de velhice 
dignas e a lutarem contra a pobreza entre os pensionistas;

17. Congratula-se com o facto de, durante a crise da COVID-19, muitos Estados-Membros 
terem tomado medidas extraordinárias para prevenir e resolver o problema dos sem-
abrigo, disponibilizando habitação de emergência; incentiva os Estados-Membros a 
procederem ao intercâmbio das melhores práticas para fazer face ao problema crescente 
dos sem-abrigo;

18. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 
e aos Governos e Parlamentos dos Estados-Membros.

Or. en


