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SUGESTÕES

A Comissão das Petições insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar: 

1. Salienta que, segundo o artigo 31.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia («a Carta»), a UE tem a obrigação de garantir que todos os trabalhadores 
dispõem de condições de trabalho que respeitam a sua saúde, segurança e dignidade e 
solicita que seja dada atenção ao facto de a pobreza e a exclusão do mercado de trabalho 
e da sociedade agravarem as desigualdades e a segregação; recorda que, na execução 
das suas políticas, a Comissão e os Estados-Membros devem reforçar o modelo social 
da UE e ter em conta as exigências relacionadas com a promoção de um nível elevado 
de emprego, a garantia de uma proteção social adequada e a luta contra a exclusão 
social;

2. Recorda que os Estados-Membros devem garantir um nível elevado de educação e 
formação, em conformidade com o artigo 9.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE); sublinha que os jovens que abandonam precocemente a escola 
e os jovens pouco qualificados provavelmente permanecerão vulneráveis no que diz 
respeito a um futuro emprego, visto que se espera que aumentem as disparidades 
salariais entre as pessoas com poucas qualificações e as que têm mais qualificações; 
salienta que essa situação poderá criar desafios de pobreza no trabalho e que o 
investimento na educação pré-escolar e na aprendizagem ao longo da vida é, por 
conseguinte, fundamental para melhorar a empregabilidade; observa, a esse respeito, 
que os percursos de melhoria de competências devem proporcionar novas oportunidades 
para reforçar as competências básicas dos adultos e garantir progressos para se 
conseguir obter as qualificações que o mercado de trabalho procura;

3. Salienta que o Tratado da União Europeia estabelece que a União tem a obrigação 
básica de trabalhar em prol do desenvolvimento sustentável da Europa, com base, 
nomeadamente, numa economia social de mercado altamente competitiva que procura 
criar pleno emprego e progresso social oferecer um nível elevado de proteção; salienta 
que a UE deve lutar contra a exclusão social e a discriminação e promover a justiça e a 
proteção sociais, a igualdade entre homens e mulheres, a solidariedade entre as gerações 
e a proteção dos direitos da criança;

4. Toma nota do elevado número de petições recebidas pela Comissão das Petições, que 
alertam para a utilização abusiva de contratos a termo nos setores público1 e privado2 e 
observa, a este respeito, que a causa de stress no trabalho mencionada com mais 
frequência é a precariedade laboral; insta a Comissão a examinar essas petições e a dar 
uma melhor resposta, em conformidade com as suas competências e as dos Estados-
Membros, a fim de lutar de forma eficaz contra a pobreza no trabalho, a exclusão social 

1 Entre estas incluem-se as petições n.os 0240/18, 0328/18, 0365/18, 0374/18, 0396/18, 0419/18, 0829/2018, 
0897/2018, 1161/2018, 0290/19, 0310/2019, 0335/2019, 0579/19, 0624/19, 0652/19, 0683/2019, 0737/2019, 
1017/19, 1045/2019, 1241/2019, 1318/2019 e 0036/2020.
2 Entre estas incluem-se as petições n.os 1378/2013, 0019/2016, 0020/2016, 0021/2016, 0099/2017, 1162/2017, 
0110/2018 e 0335/2019.
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e o trabalho precário;

5. Considera que o trabalho precário deve ser combatido através de um pacote de políticas 
integradas a vários níveis, que promova normas laborais inclusivas e eficazes, bem 
como medidas eficazes destinadas a garantir o cumprimento do princípio da igualdade;

6. Insta a Comissão e os Estados-Membros a acompanharem os setores suscetíveis de 
terem um nível elevado de precariedade laboral e salienta a importância de apoiar as 
inspeções do trabalho segundo critérios comuns em toda a UE, a fim de garantir que as 
condições de trabalho sejam compatíveis com a Carta e, em particular, de combater o 
emprego precário, abusivo e irregular, incluindo o dos trabalhadores destacados; exorta 
os Estados-Membros a tomarem medidas, em conformidade com a recomendação do 
Conselho de 2018, destinadas a assegurar que todos os trabalhadores e trabalhadores 
independentes têm acesso a proteção social adequada;

7. Observa que o aumento da digitalização, da robotização, da utilização da inteligência 
artificial e do desenvolvimento da economia das plataformas digitais provocam 
mudanças profundas no mercado de trabalho; solicita, por conseguinte, aos Estados-
Membros que promovam políticas de aprendizagem ao longo da vida e o 
desenvolvimento de aptidões e competências ao longo da vida e proporcionem 
programas de formação adequados para os trabalhadores pouco qualificados, a fim de os 
preparar para os desafios do mercado de trabalho em mutação; sublinha, a este respeito, 
que as tecnologias digitais podem ser mais bem utilizadas para apoiar os empregadores, 
os trabalhadores, as inspeções do trabalho e, em particular, as microempresas e as 
pequenas empresas no que diz respeito à gestão das mudanças na organização do 
trabalho, para garantir a proteção dos interesses dos trabalhadores;

8. Salienta que as novas formas de trabalho, nomeadamente o trabalho a partir de 
plataformas, apresentam não só oportunidades em termos de empregabilidade e de 
acesso ao mercado de trabalho, mas também desafios em termos de condições de 
trabalho justas e de acesso a proteção social. insta, por conseguinte, a Comissão e os 
Estados-Membros a tomarem precauções especiais para garantir que a legislação laboral 
relevante seja respeitada no que se refere ao trabalho a partir de plataformas em linha;

9. Observa com preocupação que, segundo a Rede Europeia em matéria de Política Social, 
cerca de 9,4 % dos trabalhadores da UE encontram-se em risco de pobreza, o que 
equivale a cerca de 20,5 milhões de pessoas; destaca as disparidades consideráveis 
existentes entre Estados-Membros e sublinha a necessidade de adotar políticas e 
legislação a nível da UE para inverter a situação, a fim de evitar uma maior polarização 
social na UE; adverte que a presente situação será agravada como resultado da crise 
económica provocada pela crise de COVID-19 e insta a Comissão e os Estados-
Membros a protegerem esses trabalhadores, tomando as medidas necessárias para 
preservar os seus empregos e salários, bem como as suas condições de trabalho; 
sublinha, por conseguinte, que, ao mesmo tempo que se respeita as competências 
definidas no TFUE, existe margem de manobra para uma ação política mais eficaz por 
parte da Comissão e dos Estados-Membros, que se deve centrar nos princípios 
consagrados no Pilar Europeu dos Direitos Sociais; exorta, por conseguinte, a Comissão 
a melhorar a convergência social através da introdução de um instrumento jurídico que 
garanta a todos os trabalhadores da União Europeia o direito de beneficiar de um salário 
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mínimo justo; congratula-se com a consulta dos parceiros sociais por parte da Comissão 
sobre um quadro da UE para um salário mínimo;

10. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a prestarem especial atenção aos setores com 
um número elevado de contratos precários;

11. Concorda com a Comissão que a desigualdade de rendimentos na UE enquanto região 
mundial é inferior à de outras grandes economias avançadas, mas continua a ser uma 
preocupação; salienta que uma desigualdade elevada suscita preocupações em matéria 
de equidade, uma vez que as desigualdades profundas podem resultar em desigualdade 
de oportunidades e reduzir o crescimento potencial; sublinha que uma desigualdade 
relativamente elevada pode estar associada a uma taxa de risco de pobreza mais elevada, 
a uma maior exclusão social e a uma maior incidência de dificuldades financeiras e, 
como tal, pode reduzir a coesão social3;

12. Considera que deve ser dada maior importância aos valores e às políticas que 
promovem o trabalho e a sua relação com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, 
e que esses valores e políticas devem contribuir de forma significativa para melhorar o 
seu ambiente social e físico;

13. Sublinha com veemência, tendo em conta os acontecimentos relacionados com a crise 
de COVID-19, a necessidade de garantir os direitos dos trabalhadores sazonais 
transfronteiriços e a necessidade urgente de criar um mecanismo de controlo para a 
aplicação de medidas sanitárias e em matéria de saúde e, por conseguinte, insta a 
Comissão a proteger os trabalhadores da UE que se encontrem em qualquer situação de 
risco, incluindo a discriminação direta ou indireta;

14 Sublinha que, na UE, as mulheres continuam a ganhar 16 % menos do que os homens e 
estão sujeitas taxas de precariedade laboral mais elevadas; salienta, além disso, que 
mais mulheres têm empregos a tempo parcial do que os homens e representam a maioria 
dos trabalhadores em setores como a prestação de cuidados, cujos empregos também 
são altamente subvalorizados e muitas vezes não remunerados; insta os Estados-
Membros a adotarem estratégias destinadas a garantir a igualdade, a tomarem medidas 
eficazes para reduzir a disparidade salarial entre homens e mulheres, mediante a adoção 
de medidas vinculativas em matéria de transparência salarial, a promoverem a igualdade 
de acesso a empregos de qualidade e a tomarem medidas para lutar contra todas as 
formas de discriminação e de desigualdade no mercado de trabalho, e exorta a 
Comissão a prestar especial atenção ao cumprimento da legislação laboral da UE pelos 
Estados-Membros;

15. Insta a Comissão e os Estados-Membros a darem prioridade à luta contra o desemprego 
e o emprego precário dos jovens e a utilizarem plenamente os instrumentos financeiros, 
como a Garantia para a Juventude e os programas europeus como o Erasmus+, a fim de 
combater o desemprego e melhorar a empregabilidade dos jovens;

16. Exorta a Comissão a acompanhar a aplicação do acervo existente e a rever a legislação 
laboral relevante da UE, a fim de melhorar a qualidade e as condições de trabalho dos 

3 Evolução do emprego e da situação social na Europa 2019, 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738⟨Id=en&pubId=8219  
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trabalhadores em toda a União e aumentar as oportunidades de criação de emprego, 
tendo simultaneamente em conta o facto de a atual situação, causada pela pandemia de 
COVID-19, ter um impacto grave e duradouro no mercado de trabalho da UE, na justiça 
social e nas condições de trabalho; destaca a necessidade de dar especial atenção aos 
grupos mais vulneráveis à precariedade laboral e que, por conseguinte, são mais 
suscetíveis de sofrer de exclusão ou de desvantagem social;

17. Solicita à Comissão que preste especial atenção à questão da precariedade laboral, 
especialmente nas regiões mais vulneráveis, garantindo uma afetação rápida e justa do 
Fundo para a Transição Justa e de outros fundos disponíveis, incluindo o Fundo Social 
Europeu+, para contribuir para a transformação económica, onde a melhoria das 
competências, a requalificação e o investimento serão vitais e os investimentos em 
novas atividades serão extremamente importantes;

18. Insta a Comissão e os Estados-Membros a encetarem um debate entre empregadores e 
sindicatos para que seja possível realizar uma análise aprofundada em todos os Estados-
Membros sobre as possíveis reformas necessárias no mercado de trabalho europeu para 
evitar que os trabalhadores continuem a estar em risco de pobreza.
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