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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre uma Europa social forte para transições justas
(2020/2084(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, 151.º, 152.º, 153.º, 156.º, 157.º e 162.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia (TFUE),

– Tendo em conta os Protocolos n.º 1, n.º 8 e n.º 28 ao Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia,

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

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

– Tendo em conta a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável,

– Tendo em conta as convenções da OIT, em particular a Convenção sobre a Inspeção do 
Trabalho, de 1947 (n.º 81),

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

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

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 11 de dezembro de 2019, sobre o 
Pacto Ecológico Europeu (COM(2019)0640),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 27 de maio de 2020, intitulada «A 
Hora da Europa: Reparar os Danos e Preparar o Futuro para a Próxima Geração» 
(COM(2020)0456),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 27 de maio de 2020, intitulada «Um 
orçamento da UE que potencia o plano de recuperação da Europa» (COM(2020)0442),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 27 de maio de 2020, intitulada 
«Adaptação do Programa de Trabalho da Comissão para 2020» (COM(2020)0440),

– Tendo em conta a proposta da Comissão relativa a um Regulamento do Conselho que 
cria um Instrumento de Recuperação da União Europeia para apoiar a recuperação na 
sequência da pandemia de COVID-19 (COM(2020)0441),
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– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 19 de fevereiro de 2020, intitulada 
«Construir o futuro digital da Europa» (COM(2020)0067),

– Tendo em conta a proposta da Comissão para uma Recomendação do Conselho sobre o 
ensino e a formação profissionais (EFP) em prol da competitividade sustentável, da 
justiça social e da resiliência, de 1 de julho de 2020 (COM(2020)275),

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão que acompanha a 
proposta de recomendação do Conselho sobre «Uma ponte para o emprego - Reforçar a 
Garantia para a Juventude» (SWD(2000)0124),

– Tendo em conta a sua resolução legislativa de 10 de julho de 2020 sobre a proposta de 
decisão do Conselho relativa às orientações para as políticas de emprego dos 
Estados-Membros1,

– Tendo em conta a sua resolução legislativa de 8 de julho de 2020 sobre a proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (UE) n.º 
1303/2013 no que respeita aos recursos para a dotação específica destinada à Iniciativa 
para o Emprego dos Jovens2,

– Tendo em conta a sua resolução de 10 de outubro de 2019 sobre as políticas de emprego 
e sociais da área do euro3,

– Tendo em conta a sua resolução legislativa de 4 de abril de 2019 sobre a proposta de 
Decisão do Conselho relativa às orientações para as políticas de emprego dos 
Estados-Membros4,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 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,

– 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,

– Tendo em conta a Decisão (UE) 2019/1181 do Conselho, de 8 de julho de 2019, relativa 
às orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros5,

– 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 

1 Textos aprovados, P9_TA(2020)0194.
2 Textos aprovados, P9_TA(2020)0180.
3 Textos aprovados, P9_TA(2019)0033.
4 Textos aprovados, P8_TA(2019)0337.
5 JO L 185 de 11.7.2019, p. 44.
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Análise Anual do Crescimento para 20196,

– Tendo em conta as «Orientações políticas para a próxima Comissão Europeia 2019-
2024: Uma União mais ambiciosa», apresentada pela Presidente da Comissão, Ursula 
von der Leyen,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 23 de janeiro de 
2019, sobre «O diálogo social para a promoção da inovação na economia digital»,

– Tendo em conta as previsões económicas da primavera da Comissão para 2020, de 6 de 
maio de 2020,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 18 de setembro 
de 2020, sobre «Salários mínimos dignos em toda a Europa»,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 15 de julho de 
2020, intitulado «Plano de recuperação para a Europa e Quadro Financeiro Plurianual 
2021-2027»,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 11 de dezembro 
de 2019, sobre «Normas mínimas comuns no domínio do seguro de desemprego nos 
Estados-Membros da UE – Um passo concreto no sentido de uma aplicação efetiva do 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais»,

– Tendo em conta o estudo da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida 
e de Trabalho (Eurofound) intitulado «COVID-19: Policy responses across Europe» 
(Respostas políticas em toda a Europa),

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

– Tendo em conta os pareceres da Comissão da Cultura e da Educação e 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 o desenvolvimento sustentável é um objetivo fundamental da União 
Europeia; que a economia social de mercado se baseia em dois pilares complementares, 
a saber, a aplicação das regras de concorrência e medidas robustas de política social;

B. Considerando que a Estratégia Europa 2020 foi lançada em 2010 para promover um 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo; que, apesar das palavras «sustentável» 
e «inclusivo», a aplicação da Estratégia de Lisboa deu prioridade ao crescimento em 
detrimento da maior parte dos outros objetivos;

C. Considerando que os sistemas de proteção social incluem a segurança social, a saúde, a 
educação, a habitação, o emprego, a justiça e os serviços sociais para os grupos 
vulneráveis; que o diálogo social e a negociação coletiva são instrumentos fundamentais 
para os empregadores e os sindicatos estabelecerem condições de trabalho e salários 

6 Textos aprovados, P8_TA(2019)0202.
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justos;

D. Considerando que a segurança social, a saúde, a educação, a habitação, o emprego, a 
justiça e os serviços sociais para os grupos vulneráveis são domínios essenciais para o 
investimento social; 

E. Considerando que, na última década, o fenómeno dos sem-abrigo registou um aumento 
de 70 %, subindo de forma constante na maioria dos Estados-Membros;

F. Considerando que a polarização dos empregos deverá intensificar-se, prevendo-se que 
haja mais postos de trabalho nos níveis superior e inferior do espetro de competências;

G. Considerando que a taxa de desemprego é superior a 7 % e que a taxa de desemprego 
jovem subiu para 17 %, prevendo-se que continue a aumentar devido à COVID-197;

H. Considerando que a crise revelou abusos em matéria de direitos dos trabalhadores 
transfronteiriços e sazonais; 

I. Considerando que as pessoas portadoras de deficiência são particularmente vulneráveis 
no âmbito da crise de COVID-19;

1. Salienta que a UE empreendeu uma transição para uma economia circular, 
hipocarbónica, sem impacto no clima e eficiente em termos de recursos, que tem de ser 
acompanhada de um aumento do bem-estar, do progresso social, da segurança, da 
prosperidade, da igualdade e da inclusão; considera que a sustentabilidade social é um 
pré-requisito fundamental para uma transição digital e ecológica justa e inclusiva; 
considera que o atual período de recuperação deve ser o momento para realizar reformas 
baseadas na solidariedade, na integração, na justiça social, na distribuição equitativa da 
riqueza, na igualdade de género, em sistemas públicos de proteção social de elevada 
qualidade, no emprego de qualidade e no crescimento sustentável;

2. Salienta que se impõe definir uma agenda política ambiciosa, com metas e indicadores 
de sustentabilidade social que sejam identificáveis, claros e obrigatórios; salienta que a 
próxima Cimeira Social da UE, prevista para maio de 2021 no Porto, seria a 
oportunidade ideal para que esta agenda de trabalho seja adotada ao mais alto nível 
político pelos dirigentes dos 27 Estados-Membros e do Conselho Europeu, do 
Parlamento Europeu e da Comissão Europeia;

Quadro de governação para o progresso social

3. Considera que a Agenda do Porto deve adotar uma abordagem dupla, ou seja, deve 
centrar-se na parte da sustentabilidade social da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável da UE e, simultaneamente, abrir caminho à materialização dos princípios do 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais (PEDS), estabelecendo objetivos e instrumentos 
ambiciosos; salienta que, em parte, o reduzido êxito da dimensão social da Estratégia de 
Lisboa se ficou a dever à natureza voluntária da participação dos Estados-Membros e à 
falta de aplicação efetiva; 

Estatísticas sobre o desemprego: Eurostat, julho de 2020
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4. Salienta que os objetivos de uma nova agenda para uma Europa social forte devem ser 
reforçados pelo requisito de executoriedade obrigatória que reflita as obrigações 
económicas e ambientais a cumprir para ter acesso aos fundos europeus; está convicto 
de que o quadro de governação para uma Europa social e sustentável deve alicerçar-se 
nas seguintes reformas: a integração nos Tratados do PEDS e de um protocolo relativo 
ao progresso social, a primazia da proteção dos direitos sociais sobre as liberdades 
económicas no mercado único e a adoção de um Pacto para o Desenvolvimento 
Sustentável e o Progresso Social que torne obrigatórios objetivos sociais e sustentáveis; 

Meios financeiros para uma Europa social forte e sustentável

5. Exorta os Estados-Membros a aproveitar ao máximo a flexibilidade orçamental para 
prevenir e atenuar as consequências sociais da crise provocada pela pandemia de 
COVID-19; salienta a importância de que o PEDS seja implementado no âmbito do 
Plano de Recuperação da Europa, ao mesmo nível que o Pacto Ecológico e a transição 
digital; solicita, por conseguinte, que as futuras reformas relacionadas com o pacote de 
recuperação tenham a convergência social ascendente como um dos principais objetivos 
dos programas nacionais de reforma, nomeadamente através de apoio financeiro; 
considera, neste contexto, que os novos objetivos «Porto 2030» deverão ser incluídos no 
Plano de Recuperação, a par dos objetivos económicos e ambientais; 

6. Salienta que o investimento social no pacote de recuperação deve ser tão ambicioso 
quanto os objetivos da Agenda do Porto, de molde a também garantir o necessário apoio 
financeiro, e que, como tal, os planos de progresso social (PPS) específicos devem ser 
complementares dos planos nacionais de recuperação e resiliência e dos planos 
nacionais para a energia e o clima;

7. Saúda o instrumento de apoio temporário para atenuar os riscos de desemprego numa 
situação de emergência (SURE); convida a Comissão a examinar a possibilidade de 
introduzir um instrumento especial permanente a este respeito; salienta que as empresas 
que beneficiam de apoio financeiro público não devem poder despedir trabalhadores, 
reduzir salários, reduzir os direitos e a proteção dos trabalhadores nem pagar prémios a 
executivos ou dividendos aos acionistas;

8. Congratula-se com o anúncio de um sistema europeu de resseguro do subsídio de 
desemprego;

9. Saúda a introdução de um Fundo para a Transição Justa; recorda que a luta contra as 
alterações climáticas e as subsequentes mudanças estruturais terão um grave impacto 
em muitas regiões europeias e respetivas populações;

10. Manifesta a sua preocupação pelo facto de, no contexto da recuperação do surto de 
COVID-19, ser iminente a necessidade de combater a pobreza infantil nos próximos 
anos; sublinha que os Estados-Membros devem afetar pelo menos 5 % dos recursos do 
Fundo Social Europeu (FSE+) em regime de gestão partilhada ao apoio a atividades no 
âmbito da Garantia Europeia para a Infância; insiste em que é necessário criar,  no 
FSE+, uma rubrica orçamental separada para a Garantia Europeia para a Infância, com 
uma dotação de 20 milhões de euros;

11. Congratula-se, neste contexto, com os planos da Comissão para reforçar a Garantia 
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Europeia para a Juventude;

A Agenda do Porto: objetivos e propostas

12. Considera que uma agenda para uma Europa social forte em prol do desenvolvimento 
sustentável deve incluir indicadores económicos, sociais e de bem-estar ambiental e 
abranger os seguintes domínios: trabalho digno, justiça social e igualdade de 
oportunidades, sistemas de segurança social sólidos e mobilidade equitativa;

1. Trabalho digno e mercados de trabalho sustentáveis e inclusivos

13. Insta a Comissão a apresentar um quadro jurídico para os salários mínimos e a 
negociação coletiva, a fim de eliminar a pobreza no trabalho e promover a negociação 
coletiva; reitera o seu apelo à Comissão para que realize um estudo sobre um índice dos 
salários de subsistência que possa servir de instrumento de referência para os parceiros 
sociais;

14. Insta a Comissão e os Estados-Membros a comprometerem-se a alcançar um índice de 
90 % de negociações coletivas até 2030;

15. Solicita um reforço do instrumento Garantia para a Juventude a fim de apoiar iniciativas 
como as acima referidas, com o objetivo de reduzir o desemprego de longa duração e o 
desemprego jovem em, pelo menos, 50 % até 2030;

16. Insta a Comissão a incluir no processo do Semestre Europeu e no painel de indicadores 
sociais o objetivo geral de melhorar a qualidade do trabalho a nível europeu, a fim de 
orientar e avaliar o contributo das políticas de emprego dos Estados-Membros para a 
aplicação dos ODS e do PEDS;

17. Insta a Comissão e os Estados-Membros a esforçarem-se por atingir o objetivo de 
reduzir o trabalho temporário para que este represente menos de 10 % do emprego total, 
zelando por que mais de 80 % dos postos de trabalho criados pertençam aos escalões 
médios ou elevados de remuneração e se concentrem em setores sustentáveis; insta a 
Comissão e os Estados-Membros a eliminarem a prática dos contratos sem 
especificação do horário de trabalho;

18. Pede aos Estados-Membros que se comprometam a eliminar o número de mortes 
relacionadas com o trabalho até 2030; insta a Comissão a apresentar propostas 
ambiciosas relativas às lesões musculoesqueléticas e as perturbações relacionadas com 
o stress; insta a Comissão a apresentar uma agenda estratégica da UE para os 
prestadores de cuidados, como nova medida de capacitação qualitativa do setor dos 
cuidados de saúde na UE;

19. Apela à Comissão para que proponha uma diretiva relativa a condições de trabalho 
dignas e aos direitos laborais na economia digital que também contemple os 
trabalhadores com contratos atípicos, os trabalhadores de empresas de plataformas 
digitais e os trabalhadores por conta própria; insta a Comissão a incluir na presente 
diretiva normas mínimas para o teletrabalho justo e o «direito a desligar»;

20. Exorta a Comissão a introduzir uma nova diretiva-quadro relativa à informação, 
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consulta e participação dos trabalhadores nas diferentes formas de sociedade europeia, 
incluindo cadeias de subcontratação e franchising, e para as empresas que utilizam 
instrumentos europeus de mobilidade empresarial, a fim de estabelecer normas 
mínimas; solicita igualmente uma revisão da Diretiva Conselho de Empresa Europeu;

21. Insta a Comissão e os Estados-Membros a fixarem as condições e os requisitos 
necessários para que pelo menos 80 % das empresas sejam abrangidas por acordos de 
governação sustentável das empresas até 2030;

22. Insiste em que os Estados-Membros aumentem as suas capacidades de execução, de 
modo a, o mais tardar em 2030, alcançar uma proporção de pelo menos um inspetor do 
trabalho por cada 10 000 trabalhadores assalariados; 

2. Justiça social e igualdade de oportunidades

23. Insta a Comissão e os Estados-Membros a acelerarem a execução da Garantia Europeia 
para a Infância, de modo que, até 2030, todas as crianças na UE tenham pleno acesso a 
cuidados de saúde, educação e assistência à infância de qualidade e gratuitos, vivam em 
habitações dignas e recebam uma alimentação adequada;

24. Insiste em que a Comissão proponha um quadro para os regimes de rendimento mínimo, 
com uma cobertura de 100 %; 

25. Insta os Estados-Membros e a Comissão a comprometerem-se a eliminar as 
disparidades salariais de género - e a consequente disparidade nas pensões — com um 
objetivo de 0 % para 2030, e a apresentarem um quadro jurídico em matéria de 
transparência salarial;

26. Pede à Comissão e aos Estados-Membros que se comprometam a eliminar o efeito «teto 
de vidro» nos conselhos de administração das empresas cotadas em bolsa, introduzindo 
o objetivo de uma representação de, pelo menos, 40 % de mulheres em cargos de 
direção superior;

27. Insta a Comissão a apresentar uma Estratégia Europeia para a Deficiência pós-2020; 
apoia a promoção da formação profissional, nomeadamente para os grupos vulneráveis 
e as pessoas com deficiência;

3. Sistemas de proteção social robustos

28. Insta a Comissão e os Estados-Membros a investirem 30 % do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência na implementação dos princípios do PEDS, a fim de 
erradicar a pobreza; 

29. Frisa que a UE e os seus Estados-Membros têm a obrigação de assegurar aos cidadãos o 
acesso universal a uma habitação digna e a preços acessíveis; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a maximizarem os esforços de investimento em habitações a preços 
acessíveis para cobrir as necessidades de habitação dos grupos de rendimento baixo e 
médio (os três quintis inferiores), assegurando que pelo menos 30 % de todas as casas 
recentemente construídas sejam habitações a preços acessíveis para estes dois grupos de 
rendimento, e a eliminarem a pobreza energética até 2030;
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30. Insiste em que todos os trabalhadores sejam incluídos no sistema de segurança social e 
tenham direito a prestações de desemprego, licença por doença com remuneração, 
seguro contra acidentes e proteção contra o despedimento sem justa causa;

31. Salienta que o acesso universal a pensões de reforma e de velhice públicas, baseadas na 
solidariedade e adequadas deve ser garantido para todos; 

4. Mobilidade equitativa

32. Insta a Comissão a rever a Diretiva relativa ao trabalho temporário, a fim de estabelecer 
um quadro jurídico que garanta condições de trabalho dignas e a igualdade de 
tratamento para os trabalhadores sazonais e os trabalhadores móveis na UE com 
contratos a termo com agências de trabalho temporário ou qualquer outro tipo de 
intermediário no mercado de trabalho; frisa que este quadro jurídico deve incluir: a 
proibição, para os intermediários no mercado de trabalho que não cumpram a Diretiva 
relativa ao trabalho temporário, de operarem no mercado único, um salário mínimo 
garantido, um número mínimo garantido de horas por semana/mês que o empregador 
não pode deduzir em qualquer rubrica do salário mínimo, a proibição de efetuar 
deduções do salário no caso de contratos a tempo parcial, a garantia de igualdade de 
tratamento para as pessoas que, no Estado-Membro em causa, estejam protegidas como 
trabalhadores da mesma empresa/setor, o requisito de que todas as agências de trabalho 
temporário que operam no mercado interno estejam inscritas num registo europeu e 
estejam certificadas para operar no mercado único, bem como sanções para as empresas 
que empreguem práticas de recrutamento fraudulentas e pratiquem o tráfico de seres 
humanos para exploração laboral;

33. Sublinha que as práticas de criação de filiais ou de cadeias de subcontratação com o fito 
de reduzir as contribuições para a segurança social sem efetivamente criar uma 
cobertura de segurança social eficaz são prejudiciais para a sustentabilidade dos 
sistemas de proteção social e devem ser abordadas pela Comissão e os 
Estados-Membros; insta a Comissão a tomar medidas legislativas para limitar a possível 
extensão da cadeia de subcontratação, bem como a garantir a responsabilidade   
solidária geral em toda a cadeia de subcontratação, a fim de proteger os direitos dos 
trabalhadores;

34. Salienta que, para a Autoridade Europeia do Trabalho (AET) ser eficaz na luta contra o 
dumping social e a exploração e o abuso de trabalhadores, deve ser dotada da 
capacidade de realizar controlos e impor sanções e multas às empresas não 
cumpridoras; insta a Comissão a incluir este aspeto na avaliação do mandato da AET;

35. Declara-se profundamente preocupado com o atual aumento da percentagem de 
nacionais de países terceiros em setores conhecidos pelas condições de trabalho 
precárias e os casos de abuso;

36. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O mercado de trabalho europeu está a sofrer grandes mudanças. Estas criam desafios e novas 
oportunidades que afetam todos os Estados-Membros e todos os europeus. 

A economia social de mercado assenta na justiça e na equidade sociais. Devemos ajudar a 
nossa sociedade a enfrentar as mudanças de forma eficaz, para se tornar mais resiliente de 
modo a alcançar os mais elevados padrões de qualidade de vida e promover o bem-estar. À 
medida que vamos passando pela experiência da transição ecológica e digital, bem como do 
envelhecimento da população, entendemos que a economia europeia, as relações laborais e os 
assuntos sociais terão de se adaptar em conformidade e com rapidez.

Atualmente, um número recorde de 241,5 milhões de pessoas tem emprego na UE. No 
entanto, a crise financeira internacional e, atualmente, a crise pandémica fazem com que os 
trabalhadores tenham dificuldade em dar resposta às suas necessidades quotidianas. Um 
salário mínimo justo para os trabalhadores empregados na UE pode permitir uma vida digna. 
Alguns dos principais desafios que procuramos analisar e destacar no relatório são: a 
exigência de uma vida digna para os trabalhadores e um salário mínimo justo, o combate ao 
aumento constante do desemprego jovem, a ajuda aos trabalhadores pouco qualificados para 
que beneficiem da aprendizagem ao longo da vida, a garantia do princípio da igualdade de 
remuneração por trabalho igual e a supressão das disparidades de género, a habitação a preços 
acessíveis, a inclusão social das pessoas com deficiência e o acesso ao mercado de trabalho, a 
modernização das infraestruturas de saúde e o acesso a estas a preços acessíveis, a luta contra 
as doenças e, sobretudo, a luta contra o cancro, tal como referido na agenda da Comissão 
Europeia. Estes desafios foram agravados pela crise pandémica de COVID-19, facto que torna 
imperativo o apelo à ação que se faz neste relatório estratégico.

Uma transição justa consiste numa transição para uma economia digital e mais ecológica que 
produza efeitos transversais e profundos nas regiões, nas cidades e nas populações locais, mas 
também nos diferentes setores e trabalhadores. 
Para garantir uma transição justa, é da maior importância que os aspetos sociais sejam tidos 
em conta no futuro processo de decisão. Só investindo no capital humano e garantindo uma 
proteção suficiente para todos os trabalhadores poderemos garantir que ninguém seja deixado 
para trás. A concretização de uma transição justa está diretamente dependente da aplicação do 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais e dos seus 20 princípios fundamentais.

O presente relatório visa chamar a atenção para os desafios mais importantes que o mercado 
de trabalho, as regiões, os setores e os trabalhadores europeus enfrentarão nos próximos dez 
anos e descrever as principais iniciativas a tomar a este respeito. Por conseguinte, os relatores 
solicitam a adoção de uma agenda social fundamental durante a Cimeira Social a realizar no 
Porto no próximo ano (Agenda do Porto).

O relatório divide-se em três partes: quadro de governação para o progresso social; meios 
financeiros para uma Europa social forte e sustentável; a Agenda do Porto: objetivos e 
propostas.

Enquanto a primeira parte incide na aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e na 
adoção de um Pacto para o Desenvolvimento Sustentável e o Progresso Social, a segunda 
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chama a atenção para os instrumentos financeiros necessário para alcançar uma transição 
justa, como o Fundo Social Europeu, a Garantia para a Juventude, a Garantia para a Infância, 
o instrumento SURE e o Fundo para a Transição Justa.

Na terceira parte, os relatores solicitam a referida Agenda do Porto, que deverá salientar 
diferentes objetivos obrigatórios e propostas sobre: 

1. TRABALHO DIGNO E MERCADOS DE TRABALHO SUSTENTÁVEIS E 
INCLUSIVOS

2. JUSTIÇA SOCIAL E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
3. SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ROBUSTOS
4. MOBILIDADE EQUITATIVA

Cada uma destas secções apresenta uma série de objetivos a atingir até 2030. Não obstante 
todos os trabalhadores deverem beneficiar de um salário de subsistência digno, os relatores 
solicitam um índice elevado de negociações coletivas. A negociação coletiva está no cerne do 
funcionamento das economias sociais de mercado e constitui uma das melhores formas de 
promover salários dignos na UE. A negociação coletiva não deve poder regulamentar somente 
os níveis salariais, mas também as condições de trabalho, podendo ter uma forte correlação 
entre a participação dos trabalhadores no local de trabalho e o desempenho e as receitas das 
empresas.

Ao mesmo tempo, deve reduzir-se o desemprego jovem, no mínimo, para metade, um 
objetivo ambicioso que não pode ser negligenciado.

Outro aspeto é a igualdade de género. As disparidades salariais de género devem ser 
eliminadas e a representação das mulheres nos cargos superiores de gestão das empresas 
cotadas deve ser promovida. 
Além disso, o relatório preconiza uma habitação a preços acessíveis para todas as pessoas e 
um nível mínimo de proteção social.

Entendemos que uma referência ao impacto da pandemia de COVID-19 nos profissionais da 
saúde e, em especial, nos cuidadores, além de uma estratégia holística para este grupo, assim 
como a melhoria das infraestruturas de saúde na UE e o acesso a estas podem tornar o 
território da UE mais apto a responder às necessidades dos trabalhadores.

Por último, consideramos que é necessário promover os direitos dos trabalhadores 
transfronteiriços e sazonais. O relatório destaca a importância da Autoridade Europeia do 
Trabalho (AET) a este respeito e apela a uma atualização das suas competências em termos de 
coordenação rápida com as autoridades nacionais, inspeções e responsabilidades mais amplas.


