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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 Análise Anual do Crescimento 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 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 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 a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
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 Recomendação do Conselho, de 8 de novembro de 2018, relativa ao 
acesso à proteção social dos trabalhadores por conta de outrem e por conta própria1,

– 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-Membros2,

– Tendo em conta o Pilar Europeu dos Direitos Sociais (PEDS) proclamado pelo 
Conselho Europeu, pelo Parlamento e pela Comissão em novembro de 2017,

– Tendo em conta as Orientações Políticas apresentadas pela Presidente da Comissão, 

1 JO C 387 de 15.11.2019, p. 1.
2 JO L 185 de 11.7.2019, p. 44.



PE646.831v01-00 4/8 PR\1196592PT.docx

PT

Ursula von der Leyen, para a próxima Comissão Europeia para o período 2019-2024: 
“Uma União mais ambiciosa”,

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

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

– Tendo em conta o Pacote relativo à economia circular (Diretivas (UE) 2018/8493, 
2018/8504, 2018/8515 e 2018/8526),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 10 de outubro de 2019, sobre as políticas de 
emprego e sociais da área do euro7,

– 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 20198, 

– 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 29 de novembro de 2018, sobre a situação das 
mulheres com deficiência10,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de novembro de 2018, sobre a prestação de 
cuidados na UE para uma igualdade de género melhorada11,

– 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 qualidade12,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 16 de novembro de 2017, sobre «Combater as 

3 JO L 150 de 14.6.2018, p. 93.
4 JO L 150 de 14.6.2018, p. 100.
5 JO L 150 de 14.6.2018, p. 109.
6 JO L 150 de 14.6.2018, p. 141.
7 Textos Aprovados, P9_TA(2019)0033.
8 Textos Aprovados, P8_TA(2019)0202.
9 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0485.
10 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0484.
11 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0464.
12 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0325.
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desigualdades para fomentar a criação de postos de trabalho e o crescimento»13,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 24 de outubro de 2017, sobre políticas de 
rendimento mínimo enquanto instrumento de combate à pobreza14,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de setembro de 2017, sobre a Nova Agenda de 
Competências para a Europa15,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 19 de janeiro de 2017, sobre um Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais16,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 26 de maio de 2016, sobre a pobreza: uma 
perspetiva de género17,

– 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 declarado18,

– 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 2014-202019,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 19 de setembro 
de 2018, sobre o fosso digital entre homens e mulheres20,

– 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 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 
(A9-0000/2020),

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 

13 JO C 356 de 4.10.2018, p. 89.
14 JO C 346 de 27.9.2018, p. 156.
15 JO C 337 de 20.9.2018, p. 135.
16 JO C 242 de 10.7.2018, p. 24.
17 JO C 76 de 28.2.2018, p. 93.
18 JO C 35 de 31.1.2018, p. 157.
19 JO C 366 de 27.10.2017, p. 117.
20 JO C 440 de 6.12.2018, p. 37.
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do euro;

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

C. Considerando que o abandono escolar precoce e os fracos resultados escolares 
constituem um obstáculo ao emprego e ao crescimento económico; 

D. Considerando que a escassez de mão de obra atingiu níveis críticos em alguns 
Estados-Membros e que constitui um entrave ao crescimento económico;

E. Considerando que o diálogo social é uma componente fundamental do modelo social 
europeu; 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; 

F. Considerando que as desigualdades ao nível dos rendimentos se mantêm a um nível 
elevado; que a austeridade salarial e a concorrência ao nível fiscal e laboral afetam o 
mercado único e contribuem para aumentar as desigualdades e a vulnerabilidade dos 
trabalhadores com salários baixos; que a mobilidade social intergeracional é limitada 
em grande parte dos Estados-Membros;

G. Considerando que mais de um em cada cinco europeus corre o risco de cair na pobreza 
e de ser excluído socialmente; 

H. Considerando 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 consequências negativas nas pessoas vulneráveis 
e entravam o crescimento económico; 

I. Considerando que salários mínimos adequados são fundamentais para reduzir a pobreza 
no trabalho, diminuir as desigualdades e gerar procura;

1. Congratula-se com a Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável (EACS) para 
2020 e com a reinterpretação do Semestre Europeu incluindo os ODS e o Pacto 
Ecológico como base para o novo modelo de crescimento europeu; reitera a necessidade 
de colocar a sustentabilidade e a inclusão social no centro das políticas económicas da 
União, assegurando assim que os objetivos sociais e ecológicos sejam tratados ao 
mesmo nível que a disciplina orçamental;

2. Insta a Comissão a identificar objetivos e indicadores-chave específicos da UE em 
relação aos ODS para medir a eficácia das decisões políticas e assegurar uma melhor 
orientação dos financiamentos;

3. Congratula-se com a inclusão do PEDS no EACS de 2020; salienta o papel central 
desempenhado pelo Painel de Indicadores Sociais no Semestre Europeu; insta a 
Comissão a reforçar o Painel de Avaliação integrando outros indicadores que reflitam 
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os 20 princípios do PEDS;

4. Preocupa-se com o facto de as taxas de desemprego e as do desemprego de longa 
duração se manterem elevadas em alguns Estados-Membros; insta à criação de um novo 
instrumento financeiro para combater o desemprego de longa duração, nomeadamente 
concedendo apoios financeiros a medidas e projetos nas regiões em que se verifique 
uma taxa desemprego de longa duração superior à média;

5. 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; insta a Comissão e os Estados-Membros a combaterem as 
desigualdades ao nível dos rendimentos; salienta que os sistemas fiscais e de prestações 
sociais devem ser concebidos de forma a reduzir as desigualdades e a promover a 
equidade;

6. Congratula-se com a consulta da Comissão sobre um quadro europeu para salários 
mínimos; solicita níveis salariais mínimos adequados através de convenções coletivas 
ou de legislação, em conformidade com as tradições nacionais; apela a uma abordagem 
coordenada ao nível da UE para alcançar um crescimento real dos salários, evitar a 
espiral descendente de uma concorrência insana em matéria de custos da mão de obra e 
aumentar a convergência social ascendente para todos; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a reforçarem o âmbito da cobertura da negociação coletiva a nível 
setorial e o envolvimento dos parceiros sociais aquando da elaboração de políticas, 
nomeadamente no âmbito do Semestre Europeu;

7. Reitera a sua preocupação relativamente ao elevado número de pessoas em risco de 
pobreza e de exclusão social, não obstante uma tendência decrescente; manifesta-se 
particularmente preocupado com as elevadas taxas de pobreza infantil e de pobreza no 
trabalho; insta a Comissão a apresentar uma Estratégia europeia global de combate à 
pobreza e a criar uma Garantia Europeia para as Crianças dotada com um financiamento 
adequado e serviços de apoio bem concebidos;

8. Insta a Comissão a apresentar uma diretiva-quadro sobre regimes de rendimento 
mínimo digno, a fim de proporcionar um nível mínimo de proteção social;

9. Apela a uma resposta integrada para fazer face à falta de habitação a preços acessíveis, a 
condições de alojamento precárias, à exclusão habitacional e à condição de sem-abrigo;

10. Manifesta a sua preocupação relativamente à estagnação da percentagem de jovens que 
abandonam precocemente a escola e ao aumento da percentagem de alunos com um 
fraco desempenho; exorta os Estados-Membros a melhorarem os seus sistemas de 
ensino; salienta que a exclusão social, a pobreza e a segregação também afetam de forna 
negativa os resultados escolares, pelo que devem igualmente ser enfrentados;

11. Insta a Comissão e os Estados-Membros a melhorarem o equilíbrio entre a vida 
profissional e familiar e a igualdade de género e a zelarem pela igualdade de 
remuneração por trabalho igual no mesmo local de trabalho; solicita que se envidem 
mais esforços para colmatar as disparidades ao nível dos salários e das pensões de 
reforma entre homens e mulheres e combater os desincentivos ao trabalho das mulheres; 
insta à criação de serviços de acolhimento de crianças e de educação precoce acessíveis 
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e a preços comportáveis, bem como de serviços de prestação de cuidados a pessoas 
dependentes, incluindo os idosos;

12. Insta a Comissão a reforçar a regulamentação sobre novas formas de trabalho e a 
melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores de plataformas;

13. Insta a Comissão e os Estados-Membros a redobrarem os seus esforços para aumentar a 
inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, nomeadamente através da 
eliminação de obstáculos e da criação de incentivos para o seu emprego;

14. Rejeita qualquer redução do nível de financiamento da política de coesão; opõe-se, 
neste contexto, à proposta de reduzir o financiamento para o Fundo Social Europeu 
Mais, não obstante o seu âmbito alargado; salienta a necessidade de um maior 
alinhamento do Semestre Europeu com o financiamento social e de coesão e os 
objetivos políticos da União;

15. Salienta que os desequilíbrios macroeconómicos devem ser combatidos de forma 
simétrica; insta a Comissão a apresentar um sistema europeu de resseguro de prestações 
de desemprego tendo em vista proteger os cidadãos e reduzir a pressão que choques 
externos possam ter sobre as finanças públicas;

16. Sublinha que, para fazer face aos desafios das alterações climáticas e à transição para a 
neutralidade carbónica, é necessário apoiar decisivamente a sociedade, os trabalhadores 
e as empresas; insta a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem um investimento 
social e ambiental adequado para uma verdadeira «transição justa», a aplicação do 
PEDS e a consecução dos ODS, nomeadamente isentando as despesas sociais das regras 
orçamentais da área do euro permitindo, assim, um maior investimento no capital 
humano, nas competências e na saúde;

17. Convida os Estados-Membros a transferirem a tributação do trabalho para outras fontes 
com um impacto menos lesivo no crescimento sustentável; exorta à criação de novos 
recursos próprios para o orçamento da UE, a fim de dotar a União de instrumentos que 
lhe permitam enfrentar de melhor forma os desafios atuais e os futuros;

18. Reitera que o Estado de direito, nomeadamente sistemas judiciais independentes e 
eficazes e administrações públicas e procedimentos de contratação pública de qualidade 
e quadros de combate sólidos de combate à corrupção, constituem a base para um 
ambiente empresarial sólido, mercados de trabalho em bom funcionamento e a 
utilização adequada dos fundos da UE, pelo que devem continuar a fazer parte do 
Semestre Europeu;

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


