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SUGESTÕES

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

A. Considerando que a UE tem o poder de definir as condições de admissão e de residência 
legal dos nacionais de países terceiros nos Estados-Membros, nomeadamente para 
efeitos de reagrupamento familiar; que os Estados-Membros conservam o direito de 
determinar o volume de admissão de pessoas provenientes de países terceiros à procura 
de emprego;

B. Considerando que as políticas sociais e do mercado de trabalho desempenham um papel 
crucial na migração laboral;

C. Considerando que as alterações demográficas estão a provocar uma escassez qualitativa 
no mercado de trabalho, o que faz com que seja difícil encontrar trabalhadores 
devidamente qualificados, e que, à medida que as tendências demográficas se tornam 
cada vez mais desfavoráveis, também existe uma escassez quantitativa, ou seja, uma 
redução generalizada do número de pessoas com disponibilidade e capacidade para 
aceitar um emprego, quer sejam ou não envidados esforços para adequar a oferta às 
competências e aos conhecimentos pretendidos;

D. Considerando que os migrantes que a UE atrai são muito menos qualificados do que 
deveriam ser, tendo em conta a posição da UE na cena internacional; que, de entre todos 
os migrantes residentes em países da OCDE em 2015-2016, apenas 25 % dos que 
possuem um elevado nível de educação escolheram a UE como destino1;

1. Salienta que, nos termos do artigo 79.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, a UE deve adotar uma política de migração destinada a garantir um 
tratamento justo dos nacionais de países terceiros que residem legalmente na UE;

2. Sublinha que as alterações demográficas estão a provocar um aumento da procura por 
trabalhadores em ofícios e profissões específicas, por exemplo, em setores como a 
prestação de cuidados a idosos e de cuidados continuados;

3. Salienta que defender que a residência é temporária quando efetivamente não o é, por 
exemplo, no caso de trabalhadores sazonais ou de trabalhadores no domínio das TIC, 
significa frequentemente que a situação dos trabalhadores em causa não é coerente com 
a legislação e as regras de mobilidade pertinentes, resultando, em muitos casos, em 
piores níveis de vida e condições de trabalho e em potenciais violações dos direitos 
humanos;

4. Sublinha a necessidade de melhorar a recolha de dados e de informação sobre a 
aplicação do direito da UE, através da prestação de apoio a redes de peritos e à 
investigação, bem como através da apresentação de estatísticas pelos Estados-Membros;

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0635&from=pt 
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5. Destaca a necessidade de combater a concorrência desleal entre os nacionais dos 
Estados-Membros e os nacionais de países terceiros, garantindo igualdade de tratamento 
e adotando medidas para evitar a exploração dos trabalhadores.


