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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 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. Congratula-se com o debate sobre a flexigurança encetado pela Comissão; recorda que, se 
a "bomba-relógio" da diminuição prevista da população activa não provocar uma alteração 
da política do mercado de trabalho, a taxa de crescimento anual médio do PIB da UE-25 
virá a decair sistematicamente de 2,4% no período de 2004-2010 para apenas 1,2% no 
período de 2030-2050;

2. Nota que se prevê que o ratio de dependência venha a duplicar e a alcançar 51% em 2050, 
enquanto que a população activa diminuirá de 30 milhões de pessoas; insiste em que a 
força de trabalho potencial deve ser plena e eficazmente utilizada, a fim de conseguir a 
sustentabilidade dos nossos sistemas de pensões e de saúde;

3. Lamenta, porém, que a existência de quadros legislativos nacionais rígidos no domínio do 
mercado de trabalho, apesar de proteger os que já se encontram no sistema, pode também 
dificultar a entrada dos que a ele procuram ter acesso; recorda à Comissão a necessidade 
de debater a questão dos que se encontram dentro e fora do mercado; congratula-se com a 
ambição de tornar a mobilidade num objectivo central ao definir a flexigurança;

4. Nota, porém, que a política social e a legislação laboral continuam a ser matéria de 
competência nacional; insiste em que, ao definir a flexigurança, o objectivo não seja 
encontrar soluções de "formato único", mas as melhores práticas;

5. Considera que a liberdade de circulação dos trabalhadores deve continuar a constituir um 
ponto focal da agenda europeia e que muitas questões relativas à compatibilidade entre os 
regimes sociais dos Estados-Membros continuam por tratar a nível europeu.
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