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Pergunta com pedido de resposta oral O-000122/2013 

à Comissão 
Artigo 115.º do Regimento 

Pervenche Berès 
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

Assunto: Comunicação da Comissão intitulada "Reforçar a Dimensão Social da União Económica 
e Monetária" 

Desde o início da crise, a zona euro sofreu uma polarização rápida do desemprego. A partir de 2011, 
o papel das despesas da segurança social como estabilizador automático foi consideravelmente 
enfraquecido. Embora tenham sido tomadas medidas importantes para reforçar a governação 
económica da UE, a Europa pagou um preço económico e social muito elevado. O desemprego na 
UE atingiu o nível alarmante de 26,6 milhões de pessoas, com 23% dos jovens em idade ativa 
desempregados e com a pobreza e a exclusão social a aumentarem exponencialmente. 

1. Não crê a Comissão que um instrumento de análise como o painel de avaliação dos indicadores 
sociais e do emprego deverá ser complementado por um sistema capaz de desencadear ações 
preventivas e corretivas? 

2. Entende a Comissão que os indicadores propostos no âmbito do referido painel proporcionam 
uma cobertura abrangente e suscetível de permitir uma avaliação adequada das situações 
sociais e de emprego nos Estados-Membros? Como tenciona a Comissão tomar na devida conta 
os pontos de vista do Parlamento relativamente aos indicadores adequados? 

3. Por que a motivo decidiu a Comissão incluir um limite de idade de 25 anos no indicador utilizado 
para calcular o desemprego juvenil, quando a Garantia da Juventude prevê um limite voluntário 
de 30 anos? 

4. De que forma tenciona a Comissão incluir as iniciativas propostas na sua Comunicação sobre a 
Dimensão Social da UEM na Análise Anual do Crescimento para 2014? 

5. Com que base pretende a Comissão avaliar se determinados indicadores sociais e de emprego 
atingiram níveis alarmantes no contexto da ausência de um verdadeiro limite mínimo de proteção 
social na União Europeia? 

6. Até que ponto reconhece a Comissão que alguns países da zona do euro possuem desafios 
sociais específicos? 

7. De que forma se coaduna a presente a comunicação com a agenda sobre a conclusão de uma 
verdadeira UEM? 

8. Quando pretende a Comissão apresentar um Livro Verde sobre a viabilidade e a conveniência de 
um estabilizador automático para a UEM? 
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