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Pergunta com pedido de resposta oral O-000076/2014 

ao Conselho 
Artigo 128.º do Regimento 

Marita Ulvskog 
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

Assunto: Aspetos sociais e em matéria de emprego da Estratégia Europa 2020 

Desde 2010, o número de cidadãos desempregados ou em risco de pobreza e exclusão social tem 
registado um aumento crescente, em média, na UE, estando 120 milhões de europeus a viver na 
pobreza ou em risco de pobreza. De acordo com previsões da Comissão, são necessários mais 16 
milhões de cidadãos no mercado de trabalho para atingir a meta da taxa de emprego de 75% prevista 
pela Estratégia Europa 2020. Para além disso, as diferenças nas taxas de emprego estão a aumentar 
entre os Estados-Membros e entre as regiões, correndo-se, deste modo, o risco de criar maiores 
desequilíbrios sociais a longo prazo.  

1. O Conselho não considera que a crise económica, em paralelo com a consolidação orçamental, 
redundou em investimentos reduzidos na persecução dos objetivos sociais e em matéria de 
emprego da Estratégia Europa 2020? Em caso afirmativo, terá o Conselho a intenção de 
aumentar o investimento? 

2. O Conselho não considera que o novo painel dos principais indicadores sociais e de emprego 
facultaria uma imagem mais exaustiva do progresso alcançado nos Estados-Membros se fosse 
complementado com indicadores adicionais? Em caso afirmativo, quais são os indicadores 
adicionais que considera necessários? 

3. Quais seriam as consequências se as metas de emprego e de redução da pobreza passassem a 
ser vinculativas, à semelhança das metas relativas à consolidação orçamental, de modo a 
colocar as considerações de ordem social em pé de igualdade com as de ordem 
macroeconómica? 

4. O Conselho não considera que, para atingir os objetivos em matéria de emprego da Estratégia 
Europa 2020, é necessário eliminar os obstáculos ao crescimento e à criação de emprego, 
através, nomeadamente, do reforço do mercado único, da redução do ónus regulamentar da 
legislação da UE e da criação de condições para que as empresas possam criar emprego? 

5. Como tenciona o Conselho aumentar a participação dos parceiros sociais e da sociedade civil, 
em particular das ONG do foro social, a nível dos Estados-Membros, para garantir o sucesso da 
implementação da Estratégia Europa 2020? 
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