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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as políticas de emprego e sociais da área do euro em 2020
(2020/2079(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 3.º e 5.º do Tratado da União Europeia (TUE),

– Tendo em conta os artigos 9.º, 145.º, 148.º, 149.º, 151.º, 152.º, 153.º, 154.º, 155.º, 156.º, 
158.º, 165.º, 166.º, 174.º e 349.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE),

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho da União Europeia e a Comissão Europeia sobre legislar melhor1,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente 
o seu título IV (Solidariedade),

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

– Tendo em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), 
nomeadamente os objetivos 1, 3, 4, 5, 8, 10 e 13,

– Tendo o Regulamento (UE) 2020/672 do Conselho, de 19 de maio de 2020, relativo à 
criação de um instrumento europeu de apoio temporário para atenuar os riscos de 
desemprego numa situação de emergência (SURE) na sequência do surto de 
COVID-192,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2020/559 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 23 de abril de 2020, que altera o Regulamento (UE) n.º 223/2014 no que respeita à 
introdução de medidas específicas para fazer face ao surto de COVID-193,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 2 de abril de 2020, intitulada 
«Resposta à crise do coronavírus – Utilizar cada euro disponível, de todas as formas 
possíveis, para salvar vidas e garantir meios de subsistência» (COM(2020)0143),

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2020/460 do Parlamento Europeu e do Conselho 
de 30 de março de 2020, que altera os Regulamentos (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013 
e (UE) 508/2014 no respeitante a medidas específicas para mobilizar investimentos nos 
sistemas de saúde dos Estados-Membros e noutros setores das suas economias em 
resposta ao surto de COVID-19 (Iniciativa de Investimento Resposta ao Coronavírus)4,

1 JO L 123 de12.5.2016, p. 1.
2  JO L 159 de 20.5.2020, p. 1.
3 JO L 130 de 24.4.2020, p. 7.
4 JO L 99 de 31.3.2020, p. 5.
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– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 13 de março de 2020, intitulada 
«Resposta económica coordenada ao surto de COVID-19» (COM(2020)0112),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 12 de junho de 2019, intitulada 
«Aprofundar a União Económica e Monetária Europeia: balanço quatro anos após o 
Relatório dos Cinco Presidentes – Contributo da Comissão Europeia para a Cimeira do 
Euro de 21 de junho de 2019» (COM (2019) 0279),

– Tendo em conta o «Relatório dos Cinco Presidentes», de 22 de junho de 2015, 
intitulado «Concluir a União Económica e Monetária Europeia»,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 20 de maio de 2020, intitulada 
«Semestre Europeu 2020: Recomendações específicas por país» (COM(2020)0500),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão sobre a ativação da cláusula de derrogação 
de âmbito geral do Pacto de Estabilidade e Crescimento (COM(2020)0123) e a 
subsequente decisão do Conselho, de 23 de março de 2020,

– Tendo em conta a proposta da Comissão, de 26 de fevereiro de 2020, de uma decisão do 
Conselho relativa às orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros 
(COM(2020)0070), 

– Tendo em conta a Proposta da Comissão, de 22 de novembro de 2017, de uma decisão 
do Conselho relativa às orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros 
(COM(2017)0677), e a posição do Parlamento, de 19 de abril de 2018, sobre a mesma5,

– 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-Membros6,

– 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 as orientações políticas para a Comissão Europeia 2019-2024, 
intituladas «Uma União mais ambiciosa – O meu programa para a Europa», de Ursula 

5 Textos aprovados, P8_TA(2018)0181.
6 JO L 185 de 11.7.2019, p. 44.
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von der Leyen, Presidente da Comissão,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 26 de abril de 2017, intitulada 
«Criação de um Pilar Europeu dos Direitos Sociais» (COM(2017)0250),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 26 de abril de 2017, intitulada «Uma 
iniciativa em prol da conciliação da vida profissional e familiar de progenitores e 
cuidadores» (COM(2017)0252),

– Tendo em conta a Proposta da Comissão de uma recomendação do Conselho, de 13 de 
março de 2018, relativa ao acesso à proteção social dos trabalhadores por conta de 
outrem e por conta própria (COM(2018)0132),

– Tendo em conta o pacote de medidas em matéria de investimento social da Comissão, 
de 2013, pormenorizado na sua comunicação intitulada «Investimento Social a favor do 
Crescimento e da Coesão, designadamente através do Fundo Social Europeu, no período 
2014-2020» (COM/2013/0083),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 5 de abril de 2011, intitulada «Um 
quadro europeu para as estratégias nacionais de integração dos ciganos até 2020» 
(COM(2011)0173) e os seus subsequentes relatórios de execução e avaliação,

– Tendo em conta a Recomendação da Comissão, de 3 de outubro de 2008, sobre a 
inclusão ativa das pessoas excluídas do mercado de trabalho7,

– Tendo em conta a Diretiva 2019/1158/UE 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 e que revoga a Diretiva 2010/18/UE do Conselho8,

– Tendo em conta o Documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 26 de abril 
de 2017, intitulado «Ponto da situação sobre a Recomendação de 2013 “Investir nas 
crianças para quebrar o círculo vicioso da desigualdade”» (SWD(2017)0258),

– Tendo em conta o «Compromisso estratégico para a igualdade de género 2016-2019» da 
Comissão e o Pacto Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres (2011-2020), e 
as conclusões do Conselho, de 7 de março de 2011, sobre o mesmo9,

– Tendo em conta as metas de Barcelona para as estruturas de acolhimento de crianças, 
definidas em 2002, designadamente disponibilizar estruturas de acolhimento até 2010 
para pelo menos 90 % das crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade 
da escolaridade obrigatória e para pelo menos 33 % das crianças com menos de 3 anos,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 4 de outubro de 2016, intitulada «A 
Garantia para a Juventude e a Iniciativa para o Emprego dos Jovens, três anos volvidos» 
(COM(2016)0646),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 14 de setembro de 2016, intitulada 

7 JO L 307 de 18.11.2008, p. 11.
8 JO L 188 de 12.7.2019, p. 79.
9 JO L 155 de 25.5.2011, p. 10.
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«Reforçar o investimento europeu em prol do emprego e do crescimento: Rumo à 
segunda fase do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos e novo Plano de 
Investimento Externo Europeu» (COM(2016)0581),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 10 de junho de 2016, intitulada «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, intitulada «Uma 
Agenda Europeia para a Economia Colaborativa» (COM(2016)0356),

– Tendo em conta o pacote relativo à economia circular (Diretivas (UE) 2018/84910, 
2018/85011, 2018/85112 e 2018/85213),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 1 de junho de 2016, intitulada «A 
Europa investe de novo – Ponto da situação sobre o Plano de Investimento para a 
Europa» (COM(2016)0359),

– Tendo em conta o Livro Branco da Comissão, de 16 de fevereiro de 2012, intitulado 
«Uma agenda para pensões adequadas, seguras e sustentáveis» (COM(2012)0055),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 7 de dezembro de 2015, sobre a 
promoção da economia social como um fator essencial de desenvolvimento económico 
e social na Europa,

– Tendo em conta a sua resolução, de 10 de outubro de 2019, sobre as políticas de 
emprego e sociais da área do euro14,

– 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 201915,

– 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 
UE16,

– 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 qualidade17,

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

10 JO L 150 de 14.6.2018, p. 93.
11 JO L 150 de 14.6.2018, p. 100.
12 JO L 150 de 14.6.2018, p. 109.
13 JO L 150 de 14.6.2018, p. 141.
14  Textos aprovados, P9_TA(2019)0033.
15 Textos aprovados, P8_TA(2019)0202.
16 Textos aprovados, P8_TA(2018)0485.
17 JO C 433 de 23.12.2019, p. 9.
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desigualdades para fomentar a criação de postos de trabalho e o crescimento»18,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 24 de outubro de 2017, sobre políticas de 
rendimento mínimo enquanto instrumento de combate à pobreza19,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de setembro de 2017, sobre a Nova Agenda de 
Competências para a Europa20,

– Tendo em conta a sua resolução, de 19 de janeiro de 2017, sobre um Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais21,

– Tendo em conta a sua resolução, de 26 de maio de 2016, sobre a pobreza: uma 
perspetiva de género22,

– 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 declarado23,

– 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 2014-202024,

– Tendo em conta a iniciativa da OCDE e da Comissão Europeia sobre o estado da saúde 
na UE e o correspondente relatório «Health at a glance: Europe 2018»,

– Tendo em conta o Relatório da Comissão sobre a adequação das pensões 2018: 
adequação atual e futura dos rendimentos na velhice na UE, publicado em 26 de abril 
de 2018,

– Tendo em conta o Relatório da Comissão sobre o envelhecimento 2018: projeções 
económicas e orçamentais para os Estados Membros da UE (2016-2070), publicado em 
28 de maio de 2018,

– Tendo em conta a Carta Social Europeia revista e o Processo de Turim, lançado 
em 2014, com o objetivo de reforçar o sistema de tratados da Carta Social Europeia no 
âmbito do Conselho da Europa e a sua relação com o direito da União Europeia,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 8 de março de 2011, intitulada "Reduzir as 
desigualdades no domínio da saúde na UE"25,

– Tendo em conta as observações finais do Comité dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência da ONU, de setembro de 2015, sobre o relatório inicial da União Europeia, 
de junho de 2014, destinado ao comité,

18 JO C 356 de 4.10.2018, p. 89.
19 JO C 346 de 27.9.2018, p. 156.
20 JO C 337 de 20.9.2018, p. 135.
21 JO C 242 de 10.7.2018, p. 24.
22 JO C 76 de 28.2.2018, p. 93.
23 JO C 35 de 31.1.2018, p. 157.
24 JO C 366 de 27.10.2017, p. 117.
25 JO C 199E de 7.7.2012, p. 25. 



PE653.836v01-00 8/11 PR\1207797PT.docx

PT

– Tendo em conta a Diretiva 2006/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de 
julho de 2006, relativa à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e 
igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à 
atividade profissional (Diretiva relativa à igualdade de tratamento)26, e o artigo 141.º do 
Tratado que institui a Comunidade Europeia (1992), relativo ao princípio da igualdade 
de remuneração por trabalho igual ou de igual valor,

– Tendo em conta a Estratégia da UE para a Juventude 2019-2027, baseada na Resolução 
do Conselho de 26 de novembro de 2018, e o objetivo da Estratégia Europa 2020 de 
reduzir o abandono precoce do ensino e da formação para menos de 10 %,

– Tendo em conta o Relatório Especial n.º 5/2017 do Tribunal de Contas Europeu, de 
abril de 2017, intitulado «Desemprego dos jovens: as políticas da UE alteraram a 
situação? Uma avaliação da Garantia para a Juventude e a Iniciativa para o Emprego 
dos Jovens»,

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2019/882 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de abril de 2019, relativa aos requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços (Lei 
Europeia da Acessibilidade)27,

– Tendo em conta as previsões económicas europeias da primavera de 2020, publicadas 
pela Comissão 

– Tendo em conta o estudo da Rede Europeia em matéria de Política Social, publicado em 
maio de 2019, intitulado «In-work poverty in Europe: A study of national policies» 
(Pobreza no trabalho na Europa: Um estudo das políticas nacionais),

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho de 2018, relativa ao acesso à proteção 
social dos trabalhadores por conta de outrem e por conta própria,

– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2019/1152 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
20 de junho de 2019, relativa a condições de trabalho transparentes e previsíveis na 
União Europeia28,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (A9-
0000/2020),

A. Considerando que se prevê que o PIB da UE registe uma contração de cerca de 7,5 % 
em 2020;

B. Considerando que a crise provocada pela COVID-19 é um choque simétrico que afeta 
todos os Estados-Membros, embora com repercussões desiguais;

C. Considerando que a coordenação eficaz das políticas económicas, sociais e sanitárias 
europeias no âmbito do Semestre Europeu é fundamental para atenuar os efeitos da 

26 JO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
27 JO L 151 de 7.6.2019, p. 70.
28 JO L 186 de 11.7.2019, p. 105.
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crise;

D. Considerando que os investimentos sociais são essenciais para assegurar um 
desenvolvimento sustentável e sociedades inclusivas; 

E. Considerando que as políticas de austeridade deram lugar a sistemas sociais e de saúde 
com um menor nível de proteção e financiamento, o que agravou os efeitos da pandemia 
em determinados Estados-Membros;

F. 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; 

G. Considerando que a crise terá um impacto considerável nas condições sociais, em 
particular para os grupos vulneráveis; 

H. Considerando que através de salários justos, sistemas de negociação coletiva robustos e 
proteção social é possível reduzir a pobreza no trabalho, diminuir as desigualdades e 
gerar procura;

1. Toma nota das recomendações específicas por país (REP) de 2020 da Comissão; 
manifesta preocupação pelo facto de os Estados-Membros terem feito poucos ou 
nenhuns progressos em seis das dez recomendações específicas por país formuladas em 
2019;

2. Manifesta preocupação perante os devastadores efeitos sociais da crise provocada pela 
COVID-19, em particular para os grupos vulneráveis; salienta que apenas uma resposta 
europeia decisiva e coordenada compensará as consequências da atual crise;

3. Destaca que, no contexto da atual crise, o Pacto de Estabilidade e Crescimento se 
revelou inadequado, pois não permite aos Estados-Membros a margem de manobra 
orçamental de que necessitam para absorver os desequilíbrios e atenuar as 
consequências sociais, o que tornou necessária ativar a cláusula de derrogação; exige 
que os objetivos sociais e ecológicos beneficiem do mesmo caráter juridicamente 
vinculativo que a consolidação orçamental e a estabilidade financeira;

4. Salienta que, apesar da importância de políticas orçamentais sólidas e responsáveis, a 
estabilidade orçamental não deve prejudicar o investimento público, especialmente na 
educação e nos sistemas sociais e de saúde;

5. Congratula-se com o o plano de recuperação da UE “Next Generation EU”; insta os 
Estados-Membros a valerem-se da cláusula de derrogação de âmbito geral e a 
investirem nos cidadãos e nos sistemas de proteção social; apela à elaboração de planos 
de progresso social específicos a fim de garantir Estados-providência mais eficazes e 
mais fortes;

6. Realça a importância da implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais (PEDS). 
insiste em que, para impulsionar a recuperação, o esforço de investimento da UE através 
do plano de recuperação deve ter uma forte dimensão social;
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7. Congratula-se com a proposta SURE da Comissão como medida de emergência no 
contexto da crise provocada pela COVID-19 e insta os Estados-Membros a chegarem 
rapidamente a um acordo que permita a sua aplicação urgente;

8. Insta a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem que a assistência financeira só 
seja concedida a empresas não registadas em paraísos fiscais;

9. Insta a Comissão a melhorar o painel de avaliação mediante a integração de mais 
indicadores e objetivos claros que reflitam os 20 princípios do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, assim como a desenvolver objetivos sociais obrigatórios;

10. Manifesta a sua preocupação perante o aumento da taxa de desemprego, que afetará 
especialmente os jovens e os trabalhadores pouco qualificados ou com empregos 
precários; insta a Comissão a propor um sistema permanente de resseguro de 
desemprego na UE e uma Garantia para a Juventude mais eficaz e inclusiva; insta os 
Estados-Membros a investirem adequadamente em políticas ativas e eficazes do 
mercado de trabalho, a fim de evitar o desemprego de longa duração;

11. Afirma que a aplicação bem-sucedida do plano de recuperação da UE exige um diálogo 
social adequado e a participação efetiva dos parceiros sociais; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a apoiarem o reforço das capacidades dos parceiros sociais, a fim de 
reforçar o diálogo social e a negociação coletiva;

12. Congratula-se com a segunda fase de consulta dos parceiros sociais por parte da 
Comissão sobre um quadro da UE para salários mínimos; insta a Comissão a apresentar 
um quadro europeu para os salários mínimos, a fim de eliminar a pobreza no trabalho, 
assegurando um salário digno acima do limiar de pobreza para todos os trabalhadores 
mediante convenções coletivas ou legislação nacional; solicita salvaguardas a nível da 
UE no que respeita a pensões de velhice dignas para todos os trabalhadores;

13. Solicita à Comissão que proponha instrumentos jurídicos para garantir condições de 
trabalho dignas para todos os trabalhadores, reforçar a cobertura da negociação coletiva, 
proibir os contratos sem especificação do horário de trabalho, pôr fim ao falso trabalho 
independente, estabelecer limites rigorosos em matéria de práticas de subcontratação e 
melhorar as normas de proteção social; insta a Comissão a apresentar uma diretiva 
europeia sobre condições de trabalho dignas para os trabalhadores de plataformas e os 
trabalhadores com contratos atípicos;

14. Solicita uma agenda da UE em matéria de teletrabalho, incluindo uma proposta 
legislativa para garantir condições de trabalho dignas, nomeadamente o respeito do 
horário de trabalho, as férias e o direito a desligar-se; 

15. Solicita à Comissão que apresente uma proposta relativa a um número digital de 
segurança social da UE;

16. Manifesta a sua preocupação perante a limitada mobilidade social intergeracional e o 
aumento da desigualdade de rendimentos; insiste em que os regimes fiscais e de 
prestações nacionais devem ser concebidos de forma a reduzir as desigualdades, 
promover a equidade e incentivar a participação no mercado de trabalho;
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17. Insta a Comissão a apresentar em 2020 uma garantia de proteção das crianças da UE, 
uma estratégia em matéria de combate à pobreza baseada em direitos, abrangente e 
integrada, um quadro da UE para as estratégias nacionais para os sem-abrigo, assim 
como 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 à 
apresentação de um quadro a este respeito;

18. Congratula-se com a intenção da Comissão de introduzir medidas vinculativas em 
matéria de transparência salarial e insta à sua rápida adoção, a fim de evitar novas 
desigualdades com base no género; 

19. Solicita serviços de acolhimento de crianças e de ensino precoce de qualidade e a preços 
comportáveis, bem como serviços de cuidados de curta e longa duração, nomeadamente 
para os idosos e as pessoas com deficiência; 

20. Insta a Comissão a apresentar uma estratégia da UE abrangente e a longo prazo para a 
deficiência pós-2020;

21. Insta os Estados-Membros a melhorarem a qualidade, a acessibilidade e a inclusividade 
dos respetivos sistemas de ensino, assim como a assegurarem uma formação básica de 
elevada qualidade em matéria de competências com apoio personalizado, especialmente 
para os grupos mais marginalizados da sociedade;

22. Exorta a Comissão a atualizar a Agenda de Competências para a Europa, a fim de 
satisfazer as exigências do mercado de trabalho da UE em matéria de competências e da 
transição ecológica e digital; 

23. Afirma que a pandemia de COVID-19 resultou num aumento dos riscos para a saúde e a 
segurança de milhões de trabalhadores; insta a Comissão a apresentar um novo quadro 
estratégico para a saúde e segurança, uma diretiva sobre o stresse no trabalho e as lesões 
musculosqueléticas relacionadas com o trabalho, uma diretiva sobre o bem-estar mental 
no local de trabalho e uma estratégia da UE em matéria de saúde mental; 

24. Apela à criação de uma União Europeia da Saúde e insta os Estados-Membros a 
garantirem o acesso a cuidados de saúde de elevada qualidade e a preços acessíveis para 
todos; 

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


