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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a Comunicação da Comissão intitulada ”Para a definição de princípios comuns de 
flexigurança: mais e melhores empregos mediante flexibilidade e segurança”
(2007/0000(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Para a definição de princípios 
comuns de flexigurança: mais e melhores empregos mediante flexibilidade e segurança” 
COM(2007)0359),

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre “Flexigurança 
(Dimensão da flexibilidade interna - a negociação colectiva e o papel do diálogo social 
enquanto instrumentos de regulação e de reforma dos mercados laborais”), de 11 de Julho 
de 2007 (SOC/272),

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre “O papel dos 
parceiros sociais na conciliação entre a vida profissional, a vida familiar e a vida privada”,
de 9 de Junho de 2007 (SOC/271),

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre “O emprego para 
as categorias prioritárias (Estratégia de Lisboa)”, de 12 de Junho de 2007 (SOC/251),

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão intitulado “Modernizar o direito do trabalho 
para enfrentar os desafios do século XXI (COM(2006)0708),

– Tendo em conta as Perspectivas de Emprego da OCDE 2006: Estimular o emprego e o 
rendimento, 

– Tendo em conta o relatório da OIT intitulado “Será uma mão-de-obra estável favorável 
para a economia? - Panorâmica da relação entre segurança do emprego, produtividade e 
emprego” de Agosto de 2004, o qual se demonstra a existência de uma relação positiva 
entre segurança do emprego e produtividade, 

– Tendo em conta a Convenção C87 da OIT sobre a liberdade sindical e a protecção do 
direito sindical (1948), a Convenção C98 sobre o direito de organização e negociação 
colectiva (1949) e a Recomendação R198 da OIT sobre a relação de trabalho (2006),

– Tendo em conta a Directiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de Novembro de 2000, que 
estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na actividade 
profissional1,

– Tendo em conta a sua resolução de 6 de Setembro de 2006 sobre o modelo social europeu 
para o futuro2, no qual são reiterados os valores comuns da UE da igualdade, 
solidariedade, não-discriminação e redistribuição,

  
1 JO L 303, 2.12.2000, p. 16.
2 JO C 305 E, 14.12.2006, p. 141.
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– Tendo em conta o disposto nos artigos 136º a 145º do Tratado CE,

– Tendo em conta os artigos 15º, 20º e 27º a 38º da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, nomeadamente o direito à protecção em caso de despedimento sem justa
causa e a condições de trabalho justas e equitativas,

– Tendo em conta a Carta Social Europeia, 

– Tendo em conta o relatório do Grupo de Alto Nível sobre o futuro da política social numa 
União Europeia Alargada, de Maio de 2004, 

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão intitulado “Programa 
Comunitário de Lisboa: relatório técnico e execução 2006” (SEC(2006)1379) e a 
respectiva aplicação, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre a Agenda Social (COM(2005)0033),

– Tendo em conta os programas nacionais de reforma apresentados pelos Estados-Membros
a título do programa comunitário de Lisboa, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Europa global: competir a nível 
mundial” (COM(2006)0567),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão relativa às Orientações Integradas para o 
Crescimento e o Emprego (2005-2008) (COM(2005)0141),

– Tendo em conta as conclusões da Presidência de Março de 2000, de Março de 2001, de 
Março e Outubro de 2005 e de Março de 2006,

– Tendo em conta a Directiva 1999/70/CE, do Conselho, de 28 de Junho de 1999, 
respeitante ao acordo-quadro CES, UNICE e CEEP1 relativo a contratos de trabalho a 
termo,

– Tendo em conta a sua resolução de 23 de Março de 2006 sobre os desafios demográficos e 
solidariedade entre as gerações2,

– Tendo em conta a Directiva 96/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho; de 16 de 
Dezembro de 1996, relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviços3,

– Tendo em conta a sua resolução de 26 de Outubro de 2006 sobre a aplicação da Directiva 
96/71/CE relativa ao destacamento de trabalhadores4,

– Tendo em conta a Convenção da OIT sobre Trabalhadores Migrantes (Disposições 
Complementares), 1975,

  
1 JO L 175, 10.7.1999, p. 43.
2 JO C 292 E, 1.12.2006, p. 131.
3 JO L 18, 21.1.1997, p. 1.
4 JO C 313 E, 20.12.2006, p. 452. 
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– Tendo em conta a Convenção da OIT sobre as agências de emprego privadas, 1997,

– Tendo em conta a Agenda por um Trabalho Digno da OIT,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Promover um trabalho digno 
para todos: contributo da União Europeia para a realização da agenda do trabalho digno 
no mundo” (COM(2006)0249),

– Tendo em conta a Directiva 75/117/CEE, do Conselho, de 10 de Fevereiro de 1975, 
relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros no que se refere à aplicação 
do princípio da igualdade de remuneração e dos trabalhadores masculinos e femininos1,

– Tendo em conta a Directiva 76/207/CEE, do Conselho, de 9 de Fevereiro de 1976, relativa 
à concretização do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres no que 
se refere ao acesso ao emprego, à formação e promoção profissionais e às condições de 
trabalho2,

– Tendo em conta a Directiva 92/85/CEE, do Conselho, de 19 de Outubro de 1992, relativa 
à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde 
das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho (décima directiva especial 
na acepção do nº 1 do artigo 16º da Directiva 89/391/CEE)3,

– Tendo em conta Directiva 94/33/CE, do Conselho, de 22 de Junho de 1994, relativa à 
protecção dos jovens no trabalho4,

– Tendo em conta a Directiva 94/45/CE, do Conselho, de 22 de Setembro de 1994, relativa 
à instituição de um conselho de empresa europeu ou de um procedimento de informação e 
consulta dos trabalhadores nas empresas ou grupos de empresas de dimensão 
comunitária5,

– Tendo em conta a Directiva 2002/73/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
Setembro de 20026 que altera a Directiva 76/207/CEE, do Conselho, relativa à 
concretização do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres no que se 
refere ao acesso ao emprego, à formação e promoção profissionais e às condições de
trabalho,

– Tendo em conta a Directiva 97/81/CE, do Conselho, de 15 de Dezembro de 1997, 
respeitante ao Acordo-Quadro relativo ao trabalho a tempo parcial celebrado pela UNICE,
pelo CEEP e pela CES – Anexo: Acordo-Quadro relativo ao tempo parcial7,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

  
1 JO L 45, 19.2.1975, p. 19.
2 JO L 39, 14.2.1976, p. 40.
3 JO L 348, 28.11.1992, p. 1.
4 JO L 216, 20.8.1994, p. 12.
5 JO L 254, 30.9.1994, p. 64.
6 JO L 269, 5.10.2002, p. 15. 
7 JO L 14, 20.1.1998, p. 9.
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– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 
(A6-0000/2007),

A. Considerando que a UE constitui uma zona de livre câmbio e uma comunidade alicerçada 
em valores comuns e que, por esse motivo, toda e qualquer reforma do direito do mercado 
laborais deve reflectir esses valores, e que os princípios fundamentais do direito laboral 
que se têm vindo a desenvolver na Europa permanecem válidos; considerando que o 
direito laboral propicia aos trabalhadores e aos empregadores segurança e protecção
jurídicas quer através de disposições legislativas, quer de convenções colectivas, quer de
uma combinação destes dois dispositivos, e que o mesmo permite o equilíbrio de forças 
entre o trabalhador e o empregador, que uma modificação de qualquer alteração do direito 
laboral terá tanto mais sucesso quanto os trabalhadores se sentirem mais seguros; 
considerando que essa segurança depende também da inexistência de dificuldades para 
encontrar um novo trabalho,

B. Considerando, consequentemente, que a flexigurança deverá ser considerada um modelo 
social europeu forte favorável à competitividade e à capacidade de adaptação das 
empresas e da mão-de-obra,

C. Considerando que o desemprego na UE não se deve a uma legislação de protecção no 
emprego, mas sim à inexistência da criação de postos de trabalho através de investimentos 
na investigação e no desenvolvimento e na formação ao longo da vida, que permitiriam 
criar um mercado de trabalho dinâmico,

D. Considerando que uma economia do conhecimento inovadora e de ponta deve procurar ser 
competitiva no segmento superior da escala de valores e com emprego a longo prazo e que
uma mão-de-obra altamente qualificada e muito motivada será necessária para atingir este 
objectivo,

E. Considerando que o objectivo da flexigurança consiste em permitir que as pessoas se 
adaptem às mutações e em reforçar a mobilidade no mercado europeu de trabalho, cujo 
corolário consistiria na criação de empregos e de rendimentos sustentáveis,

F. Considerando que, para que possa existir uma concorrência equilibrada no mercado 
interno, os Estados-Membros devem harmonizar a um nível mínimo as suas legislações
laborais, nomeadamente nos domínios da competência da UE, 

G. Considerando que a flexigurança supõe um equilíbrio entre direitos e responsabilidades 
para empregadores, trabalhadores, pessoas à procura de trabalho e poderes públicos e que, 
a mesma requer um clima de confiança e de diálogo entre autoridades públicas e parceiros 
sociais, em que todos estejam dispostos a assumir a responsabilidade da mutação e a 
definir pacotes de medidas equilibradas, nomeadamente no que respeita aos grupos 
desfavorecidos incluindo mulheres, migrantes, trabalhadores jovens e idosos e as pessoas 
deficientes, 

H. Considerando que as elevadas taxas de desemprego e a segmentação do mercado de 
trabalho devem ser superadas, propiciando a todos os trabalhadores direitos iguais e 
investindo na criação de postos de trabalho e na aprendizagem ao longo da vida,
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I. Considerando que a comunicação da Comissão intitulada “Para a definição de princípios 
comuns de flexigurança: mais e melhores empregos mediante flexibilidade e segurança” 
(COM(2007)0359) constitui uma etapa importante tendo em vista um debate mais 
equilibrado em matéria de flexigurança,

1. Reconhece que, para ser bem sucedida no século XXI, a Europa deve dispor de empresas 
que tirem rápido partido das oportunidades que descortinam num mundo em rápida 
mutação;

2. Insiste, porém, no facto de a flexigurança constituir uma estratégia política visando 
reformar o mercado de trabalho e que, neste contexto, deve ser um conceito global e 
incluir todos os aspectos existentes das políticas sociais e de emprego ao nível nacional e 
europeu; 

3. Salienta que a estratégia europeia de flexigurança deve debruçar-se de forma mais atenta 
sobre as exigências de uma economia moderna e debruçar-se sobre o tipo de mão-de-obra 
de que as empresas europeias necessitam para o respectivo êxito e ainda sobre os 
principais obstáculos que se lhes deparam;

4. Entende que as estratégias de flexigurança devem prestar a máxima atenção aos aspectos 
que suscitam problemas mais importantes no quadro de um conjunto de medidas 
equilibrado relativamente ao qual os parceiros sociais sejam consultados, embora 
considere que toda e qualquer tentativa visando reforçar a flexigurança sem negociação de 
um compromisso com parceiros sociais ou sem propor uma forma de compensação tendo 
em vista fazer face ao reforço da flexibilidade apenas pode suscitar mais insegurança;

5. Entende, todavia, que os problemas mais importantes com que a UE se confronta se 
reportam à oferta de trabalhadores qualificados e com capacidade de adaptação, questão 
esta que deveria estar no cerne das estratégias europeias em matéria de flexigurança; 
salienta que a prioridade deveria ser conferida à criação de um mercado de trabalho 
flexível, melhorando os níveis de educação e alargando os programas de formação e de 
reciclagem, suprimindo ao mesmo tempo os entraves à inserção de mulheres, de 
migrantes, de jovens trabalhadores e de trabalhadores idosos e de outros grupos 
desfavorecidos no mercado de trabalho; para tal, importa também suprimir os obstáculos à 
mobilidade profissional e geográfica e empreender no mercado de trabalho políticas 
dinâmicas tendo em vista acelerar a passagem de um antigo para um novo emprego; 
insiste no papel determinante desempenhado pelas novas tecnologias na educação e 
formação e recorda as novas formas de flexibilidade proporcionadas pelo acordo dos 
parceiros sociais em matéria de teletrabalho, bem como sobre trabalho a tempo parcial e a 
termo certo; discorda da distinção efectuada pela Comissão entre trabalhadores bem 
integrados (insiders) e outros desprovidos de protecção adequada (outsiders);

6. Propõe, por conseguinte, que o Conselho Europeu adopte, em Dezembro de 2007, uma 
série mais equilibrada de princípios de flexigurança, alicerçados na criação de emprego de 
qualidade e no reforço do modelo social europeu; salienta que estes princípios devem 
incluir:

• A necessidade de dispor de uma mão-de-obra qualificada e capaz de se 
adaptar
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• A aplicação de medidas destinadas a combater o trabalho precário e as 
práticas laborais abusivas

• A supressão da segmentação do mercado de trabalho e uma passagem da 
segurança do emprego para a segurança no emprego

• Uma gestão das adaptações sob a forma de parceria
• Igualdade de géneros e igualdade de oportunidades para todos
• A criação de instrumentos nacionais em consulta com os parceiros sociais
• Um quadro macroeconómico a favor do crescimento e do emprego;

7. Recorda as competências conferidas à União Europeia no domínio do emprego e da 
política social e recorda aos Estados-Membros e à Comissão a responsabilidade que lhes 
incumbe de garantir os direitos a nível da UE; recorda que a legislação europeia
complementa as disposições nacionais que regulam o mercado de trabalho e que a mesma 
desempenha um papel essencial na salvaguarda dos direitos dos trabalhadores; 

8. Exorta, neste contexto, à adopção da directiva relativa ao trabalho temporário e à 
portabilidade dos direitos de pensão complementar, à rápida revisão da directiva relativa 
ao tempo de trabalho1 e da directiva relativa à instituição de um comité de empresa 
europeu2, bem como à melhoria da aplicação da directiva relativa ao destacamento de 
trabalhadores;

9. Preconiza também a prossecução do combate ao trabalho não declarado e à economia 
paralela que, variando de Estado-Membro para Estado-Membro, tem consequências 
perniciosas para a economia, deixa os trabalhadores desprotegidos, é prejudicial para os 
consumidores, reduz as receitas fiscais e gera uma concorrência desleal entre as empresas; 
exorta a Comissão a lutar contra o trabalho não declarado, criando uma plataforma 
europeia de coordenação dos serviços de inspecção laboral e/ou dos sindicatos nacionais,
e requer uma coordenação nacional intensiva entre as organizações privadas e públicas 
envolvidas; exorta os Estados-Membros a lançarem mão de métodos inovadores 
alicerçados em indicadores e critérios específicos em relação aos diferentes sectores de 
actividade a fim de combater a erosão fiscal;

10. Está convicto de que só é possível criar um clima de confiança e de diálogo associando os 
parceiros sociais à adaptação das políticas nacionais e à promoção de sindicatos fortes e 
da negociação colectiva, no quadro de um sistema de emprego participativo em que exista 
um elevado nível de confiança que permita, assim, criar um determinado equilíbrio; 
destaca a necessidade de fazer face às lacunas existentes na cobertura da negociação 
colectiva e promove o alargamento de uma tal forma de negociação e do diálogo social -
incluindo o diálogo transfronteiriço e sectorial - a fim de incluir a formação, a organização 
do trabalho e as questões ligadas à reestruturação e à deslocalização; exorta a Comissão a 
prestar assistência técnica e financeira aos parceiros sociais;

11. Salienta que todos os modelos de flexigurança se devem basear em princípios comuns 
alicerçados no modelo social europeu; entende que os requisitos em matéria de 

  
1 JO L 307, 13.12.1993, p. 18.
2 JO L 254, 30.09.1994, p. 64.
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flexibilidade e de segurança se reforçam mutuamente e que a flexigurança permite que as 
empresas e os trabalhadores se adaptem beneficiando de um nível elevado de protecção 
social, de segurança social e de subsídio de desemprego, de protecção da segurança e da 
saúde, políticas activas em matéria de mercado de trabalho e de possibilidades de 
formação/aprendizagem ao longo da vida; destaca, por outro lado, as negociações 
colectivas recorrentes e eficazes, em estruturas tripartidas com parceiros sociais fortes e 
representativos, e insiste igualmente no facto de ser necessário adoptar disposições 
abrangentes em matéria de segurança social e assegurar um acesso universal a serviços de 
qualidade, tais como a guarda de crianças e prestação de cuidados a outras pessoas a 
cargo; salienta ainda que a segurança dos trabalhadores pode apoiar a mobilidade 
profissional e as alterações estruturais, incitando os trabalhadores a assumirem riscos;

12. Lamenta a abordagem restritiva adoptada pela Comissão em material de flexigurança e 
exorta a respeitar o princípio da segurança para trabalhadores e a empreender políticas 
dinâmicas em matéria de mercado de trabalho e de aprendizagem ao longo da vida, bem 
como a perspectivar a flexigurança no contexto mais vasto do modelo social europeu;

13. Salienta que a luta contra a segmentação do mercado de trabalho incluirá a concessão de 
direitos fundamentais a todos os trabalhadores, independentemente do seu estatuto 
profissional, o que deveria incluir os seguintes aspectos: igualdade de tratamento, 
protecção da saúde e da segurança dos trabalhadores e disposições em matéria de tempo 
de trabalho, liberdade de associação e de representação, negociação efectiva e acção 
colectiva, aceso à formação, protecção permanente dos direitos adquiridos – que cobrirão 
os períodos de educação e de formação – actividades de assistência e cuidados, e 
passagem de um trabalho assalariado para um trabalho independente, etc.; recorda que os 
direitos fundamentais e o direito laboral não visam circunscrever os trabalhadores a um 
emprego toda a vida, mas sim fornecer condições de vida e de trabalho dignas; 

14. Destaca a necessidade de empreender políticas que previnam a acumulação recorrente de 
contratos atípicos;

15. Insta à criação de sistemas globais de aprendizagem ao longo da vida, conferindo destaque 
aos trabalhadores com contratos atípicos; exorta os Estados-Membros a centrarem as 
estratégias nos domínios com deficiências a nível nacional, a investirem de forma 
específica na educação e da formação e a velarem pela melhoria do funcionamento dos 
poderes públicos e das empresas;

16. Solicita aos parceiros sociais e aos poderes públicos dos Estados-Membros que garantam 
um investimento na aprendizagem ao longo da vida, acordando um ponto de referência de 
2% do PIB (despesas públicas e privadas); exorta, além disso, os Estados-Membros a 
encorajarem as empresas a aumentar os seus investimentos na aprendizagem ao longo da 
vida;

17. Destaca a eficácia de formas inovadoras de organização do trabalho, tais como 
organismos de educação, polivalência e mobilidade graças à formação propiciada pelos 
empregadores, a iniciativas de criação de fundos sectoriais, a ajudas ao desenvolvimento 
regional e a políticas dinâmicas em matéria de mercado de trabalho; 

18. Está consciente da importância de que se reveste a promoção de relações de trabalho 
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estáveis em que exista um nível elevado de confiança;

19. Recorda a importância de políticas eficazes e dinâmicas em matéria de mercado de
trabalho, incluindo aconselhamento e orientação, reciclagem e  ajuda à mobilidade a fim 
de reduzir os períodos de transição entre o emprego e os sistemas de segurança social que 
promovam a abertura à transformação atenuando as perdas de rendimento e oferecendo 
possibilidades de formação;

20. Destaca a necessidade de facilitar a mobilidade através da criação de investimentos 
capazes de garantirem uma mobilidade ascendente, a fim de ajudar os trabalhadores a 
encontrarem um trabalho mais seguro, mais estável e mais qualificado e encorajando o 
reconhecimento de competências e de qualificações adquiridas no decurso de períodos de 
educação formal e de aprendizagem não formal e informal1;

21. Exorta os Estados-Membros a que, a fim de promoverem uma igualdade de acesso de 
homens e mulheres a empregos de qualidade, adoptem medidas consentâneas com o Pacto 
Europeu para a Igualdade entre homens e mulheres e à Comunicação da Comissão sobre o 
Futuro Demográfico da Europa;

22. Salienta a necessidade de os parceiros sociais negociarem disposições relativas ao tempo 
de trabalho que sejam suficientemente flexíveis para responder às necessidades dos 
empregadores e dos trabalhadores e para permitir uma conciliação entre a vida 
profissional e familiar;

23. Exorta os Estados-Membros a introduzirem disposições que permitam a reforma flexível 
de trabalhadores mais velhos, nomeadamente através de pensões a tempo parcial ou de 
outros regimes análogos, que permitam reforçar a inserção destes trabalhadores no 
mercado de trabalho;

24. Recorda aos Estados-Membros que, para que a flexigurança se possa traduzir numa taxa
de desemprego global mais elevada, importa instaurar um quadro macroeconómico 
propício, devendo a estratégia de flexigurança incluir a melhoria da coordenação das 
políticas macroeconómicas e das despesas públicas, tendo em vista favorecer um 
crescimento inteligente orientando as despesas para as prioridades de Lisboa;

25. Exorta o Banco Central Europeu a encorajar os investimentos em reformas estruturais, na 
aprendizagem ao longo da vida e na investigação e desenvolvimento;

26. Recorda à Comissão que é necessário conferir ao Parlamento um período de tempo 
suficientemente longo – nunca inferior a cinco meses –, para que este possa desempenhar 
o seu papel consultivo;

27. Solicita às empresas europeias que acelerem a aplicação das suas políticas em matéria de 
responsabilidade social e convida a Comissão a dar início à aplicação das recomendações 
anunciadas na resolução do Parlamento Europeu de 13 de Março de 2007 sobre a 

  
1 Por "educação não-formal", entende-se as actividades educativas organizadas que não correspondem exactamente à definição da educação 
formal. A aprendizagem informal reporta-se a actividades que não se inserem no quadro da educação formal ou não formal o que necessitam 
de um nível de organização pouco elevado, como, por exemplo, a auto-aprendizagem. Entende-se por "educação formal", o sistema 
educativo normal de cada país. SEC(2006) 639
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responsabilidade social das empresas1;

28. Considera que as instituições comunitárias e os Estados-Membros deveriam aplicar os 
princípios comuns de flexigurança no quadro da Estratégia de Lisboa; solicita que as 
linhas de orientação em material de emprego sejam revistas passando a incluir os 
princípios comuns da flexigurança que os Estados-Membros deverão implementar, mercê 
dos seus programas nacionais de reforma; exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
envolverem de forma mais adequada o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais, 
bem como os parceiros sociais, na aplicação e no acompanhamento do método aberto de 
coordenação, incluindo a estratégia europeia para o emprego e as linhas de orientação em 
matéria de emprego, a fim de optimizar a eficácia destas políticas;

29. Convida o Conselho Europeu e a Comissão, no quadro da revisão intercalar da agenda 
para a política social, e tendo em conta o relatório do Parlamento sobre a avaliação da 
realidade social, a definirem um programa de reformas sociais ambicioso, quer a nível da 
União Europeia, quer dos Estados-Membros; solicita, além disso, às duas instituições que 
elaborem, conjuntamente com o Parlamento, um projecto para o futuro da Europa social, 
promovendo e adoptando uma abordagem equilibrada e empreendendo as reformas e 
adaptações necessárias à flexigurança, à mundialização, à reestruturação industrial, às 
inovações tecnológicas, à etnografia e às migrações; salienta que, a fim de reforçar o 
crescimento e aumentar as taxas de emprego e a qualidade de trabalho, importa garantir 
direitos sociais e protecção social, os quais se encontram firmemente consagrados na 
tradição europeia; salienta que, desta forma, a Europa social, acompanhada de ambiciosas 
reformas a nível nacional, propiciará um verdadeiro valor acrescentado aos trabalhadores 
e aos cidadãos, lançando mão de todos os instrumentos à sua disposição (método aberto de 
coordenação, legislação europeia e nacional, diálogo social, programas); entende que 
apenas o mercado interno no qual exista um equilíbrio entre liberdade económica e 
direitos sociais é susceptível de granjear o apoio dos seus cidadãos;

30. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
ao Comité da Protecção Social, ao Comité Europeu do Emprego, bem como aos governos 
e aos parlamentos dos Estados-Membros e dos países candidatos à adesão.

  
1 Textos Aprovados, P6_TA(2007)0062.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. A Comissão, na sequência do seu Relatório sobre a modernização do direito do 
trabalho, publicou em Julho de 20071 a sua Comunicação sobre os percursos da 
flexigurança, com base nas recomendações do seu grupo de peritos2. Estreitamente 
ligado ao debate sobre a legislação laboral, o debate sobre a flexigurança também é 
muito oportuno, tendo em conta que os sistemas de segurança social dos Estados-
Membros da União Europeia estão confrontados com desafios devido à integração 
progressiva das economias mundial e europeia, ao elevado desemprego, ao 
envelhecimento da sociedade europeia, ao ritmo da evolução tecnológica e ao papel 
crescente das mulheres no mercado de trabalho. Porém, só uma UE baseada na coesão 
económica e social, que defenda os seus valores comuns, pode ser suficientemente 
forte para defender os seus interesses e preservar e reforçar os valores associados ao 
modelo social europeu – igualdade, solidariedade, direitos individuais e 
responsabilidades, não discriminação e redistribuição, com acesso de todos os 
cidadãos a serviços públicos de elevada qualidade – assim como os elevados padrões 
sociais já alcançados.

2. A integração europeia já progrediu através de uma combinação de legislação europeia 
e reformas a nível nacional, regional e local. O quadro europeu proporciona uma 
oportunidade inestimável para enquadrar a legislação nacional e a evolução do 
mercado interno. O acervo da UE no domínio social, por um lado, e o método aberto 
de coordenação, conjuntamente com os programas nacionais de reforma, por outro 
lado, criaram o quadro para a coordenação das políticas sociais dos Estados-Membros. 
O debate sobre a flexigurança pode fazer parte deste quadro e as diferentes vertentes 
das reformas correspondentes aos percursos deverão ser realizadas ao nível mais 
adequado. Embora seja impossível encontrar uma solução de "formato único" devido 
às diferentes características dos mercados de trabalho e das políticas sociais dos 
Estados-Membros da União Europeia, o nosso mercado interno criou – e continua a 
criar – desafios comuns que podem ser enfrentados de melhor forma pela União 
Europeia. Respeitando embora a competência dos Estados-Membros, o papel da União 
não se resume apenas a ser uma plataforma de intercâmbio das melhores práticas; deve 
também enquadrar o estabelecimento de legislações, linhas directrizes e critérios que 
os Estados-Membros devem aplicar.

3. Como indicado por diversos estudos, os modelos de flexigurança só podem funcionar 
num ambiente que favoreça a confiança. É vital reflectir sobre as consequências que 
tais modelos podem ter para todos os actores em causa, nomeadamente os 
empregadores, os trabalhadores e a sociedade em geral. Os indivíduos aceitarão as
mudanças se dispuserem de garantias e de mecanismos de compensação, o que implica 
que devem ter a possibilidade de fazer escolhas ao longo de toda a vida sem serem 
confrontados com riscos importantes relativamente às suas carreiras e pensões. É 
igualmente necessário, para este efeito, reforçar a protecção social e os sistemas do 
mercado de trabalho, melhorar a qualidade da infra-estrutura social e instaurar direitos 

  
1 Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões intitulado "Para uma definição de princípios comuns de flexigurança: mais e melhores 
empregos mediante flexibilidade e segurança. COM(2007) 0359.
2 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/flexi_pathways_en.pdf



PR\682228PT.doc 13/16 PE 392.379v02-00

PT

fundamentais que passarão por processos de consulta. Os Estados-Membros poderão 
seguir diversos "percursos" para favorecer esta confiança, mas isto só pode funcionar 
se estes percursos estiverem inseridos num quadro europeu amplo, que permita a todos 
os trabalhadores (potenciais) beneficiar de um conjunto de direitos sociais e em 
matéria de emprego.

4. A instauração de um quadro europeu forte, em que participem plenamente os parceiros 
sociais a nível nacional, sectorial e europeu, constitui uma condição prévia absoluta 
para permitir aos Estados-Membros o estabelecimento dos percursos de flexigurança
baseados na confiança. Significa isto que os parceiros sociais europeus, assim como os 
seus homólogos nacionais, devem desempenhar um papel determinante na concepção 
do quadro legislativo europeu requerido, o qual fornecerá às empresas e aos 
trabalhadores europeus as garantias necessárias para assegurar a sua flexibilidade e a 
sua segurança. A flexigurança visa melhorar a Europa social e, assim, aumentar a 
produtividade e a competitividade das nossas empresas. É necessário desenvolver o 
modelo social europeu e, nomeadamente, empresas altamente competitivas, assim 
como uma mão-de-obra altamente qualificada e capaz de se adaptar simultaneamente 
ao nível nacional e europeu, e isto através da aproximação e da harmonização das 
legislações europeias nos domínios económico e social, assim como do emprego e do 
ambiente.

5. A União Europeia deve, não só reformar rapidamente a sua organização institucional 
para ser mais eficaz, mas também propor aos seus cidadãos e às suas empresas 
políticas que atenuem os efeitos secundários resultantes da intensificação da 
concorrência e da abertura do mercado, que por vezes criam novos riscos para os 
empregadores e os trabalhadores. A flexigurança tem por objectivo repartir estes 
riscos de forma mais equitativa, mas há preconceitos e desconfianças que vieram 
ensombrar o debate sobre esta matéria. Para os Estados-Membros que lançaram 
políticas globais de flexigurança (países nórdicos e Países Baixos), trata-se de uma 
abordagem eficaz, que beneficia de um amplo apoio e visa reconciliar os objectivos de 
uma economia dinâmica com os de uma mão-de-obra protegida. À escala europeia, 
são numerosos os que receiam que este termo tenha sido desviado para dissimular o 
que, no fundo, é uma tendência desregulamentadora, fazendo passar as necessidades 
dos empregadores à frente das dos seus trabalhadores.

6. Consequentemente, é necessário lançar o debate, estabelecendo uma definição clara e
sem ambiguidades do termo "flexigurança". A Europa dispõe de diferentes modelos de 
flexigurança que combinam; em graus diferentes, flexibilidade e segurança internas no
seio das empresas e flexibilidade e segurança externas em função do passado, das 
tradições jurídicas, das situações económicas, do financiamento público e dos sistemas 
de relações profissionais dos Estados-Membros. Porém, sendo estes modelos baseados 
em princípios comuns de solidariedade, igualdade, direitos e responsabilidades, as 
exigências em material de flexibilidade e de segurança não são contraditórias mas, 
pelo contrário, reforçam-se mutuamente. Eis por que a combinação de ambos deverá 
ser considerada como uma oportunidade. A flexigurança reúne a capacidade das 
empresas e dos trabalhadores para se adaptarem e um elevado nível de protecção 
social, segurança social e subsídios de desemprego, protecção da saúde e da 
segurança, mas também as políticas dinâmicas em matéria do mercado de emprego e 
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as possibilidades de aprendizagem ao longo da vida e de formação profissional. Isto é 
apoiado pelas negociações colectivas repetidas e eficientes realizadas em estruturas 
tripartidas, com parceiros sociais fortes e representativos, assim como por disposições 
de grande envergadura em matéria de segurança social e pelo acesso universal a 
serviços de qualidade, como a guarda de crianças e os cuidados prestados às outras 
pessoas dependentes. A definição de flexigurança que a Comissão dá no seu Livro 
Verde sobre o direito de trabalho é, neste aspecto, demasiado redutora e não 
correctamente centrada sobre as políticas.

7. É lamentável que a Comissão tome como hipótese de base o facto de os riscos e os 
benefícios deverem ser repartidos entre os trabalhadores com contratos protegidos e os 
que deles não dispõem (os trabalhadores "da casa" e os de fora). Só é possível acabar 
com a segmentação do emprego se os parceiros sociais – empregadores e 
trabalhadores – chegarem a acordo sobre um equilíbrio entre direitos e obrigações. 
Consequentemente, é vital incluir estes parceiros no debate sobre flexigurança, o que, 
de resto, deveria ter ocorrido já há muito tempo. Mesmo que, no plano dos princípios, 
a Comissão apoie uma parceria social forte, a Comunicação não trata de uma 
estratégia particular destinada a promover e a reforçar a parceria social aos níveis 
europeu e nacional. Por outro lado, a afirmação da Comissão de que uma protecção
estrita do emprego se traduz por desemprego não é partilhada pelas "Perspectivas de 
emprego da OCDE – Edição 2006"1 , segundo as quais, a legislação em matéria de 
protecção do trabalho não tem qualquer influência sobre a taxa de emprego total. 
Assim, os que entram pela primeira vez no mercado de trabalho ou as pessoas em fase 
de inserção têm necessidade de empregos-trampolim que lhes facilitem o acesso a esse 
mercado, mas tais empregos devem incluir um conjunto de direitos destinados a 
proteger esses trabalhadores de qualquer tratamento injusto. Neste contexto, a 
Comissão não explicou de forma adequada o que entende por "flexibilidade suficiente 
para recrutar".

8. É necessário dividir claramente as tarefas entre a União Europeia e os Estados-
Membros, ou seja, é necessário determinar o que deve ser feito ao nível europeu e o 
que deve ser feito ao nível nacional. É possível completar a Comunicação da 
Comissão colocando em evidência o papel da União Europeia no processo de 
elaboração da política de flexigurança. Não é feita referência a qualquer legislação 
europeia fundamental cuja aprovação ou revisão esteja atrasada. Directivas como as 
que tratam do tempo de trabalho, do trabalho temporário, do destacamento de 
trabalhadores e da criação de um comité de empresa europeu, assim como da 
necessidade de informar e de consultar os trabalhadores, devem garantir e aumentar a 
protecção dos trabalhadores na União Europeia para estimular a sua confiança e 
compensar os riscos associados às pressões decorrentes do aumento da concorrência, 
das reestruturações e da flexibilidade do mercado de trabalho. Isto faz parte do 
percurso da flexigurança ao mesmo título que os numerosos acordos concluídos pelos 
parceiros sociais europeus sobre o trabalho a termo, a licença parental, o trabalho a 
tempo parcial e o teletrabalho.

  
1 http://www.oecd.org/document/38/0,2340,en_2649_201185_36261286_1_1_1_1,00.html
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9. Além disso, tendo em conta a integração progressiva das economias e dos mercados 
de trabalho europeus, importa salientar o diálogo social e a negociação colectiva a 
nível europeu. É impossível chegar a acordo sobre os princípios da flexigurança sem 
associar formalmente os parceiros sociais à definição dos direitos e das 
responsabilidades dos empregadores e dos trabalhadores. Seria conveniente convocar 
os parceiros sociais a todos os níveis (europeu, nacional, sectorial, regional e local)
para debater sobre a forma de melhorar a flexigurança, tanto no plano interno, como 
externo.

10. Ao nível nacional, os princípios comuns sobre os quais os Estados-Membros chegam a 
acordo devem ser implementados através da Estratégia de Lisboa, e, 
consequentemente, ser incluídos nas linhas directrizes europeias revistas sobre o 
emprego, representando estas últimas o quadro que os Estados-Membros devem pôr 
em execução através dos seus programas de reforma nacionais.

11. A Comunicação da Comissão faz referência à necessidade de garantir uma “protecção 
de base”, o que significa que qualquer forma de emprego, standard ou outra, deverá 
ser acompanhada por um conjunto de direitos, independentemente do estatuto 
profissional do interessado, que devem incluir: a igualdade de tratamento, a protecção 
da saúde e da segurança dos trabalhadores, disposições relativas ao tempo de trabalho, 
liberdade sindical e de representação, de negociação e de realização de acções 
colectivas, acesso à informação e protecção dos direitos adquiridos. Qualquer reforma 
do direito nacional do trabalho deverá ser realizada no quadro destes direitos 
fundamentais.

12. A realização de mais investimentos na aprendizagem ao longo da vida e na formação 
profissional, assim como um melhor reconhecimento da aprendizagem formal, não 
formal e informal, são condições prévias de qualquer política de flexigurança. 
Segundo a “Fourth European working conditions surveys” (2005)1, não foi possível 
constatar qualquer melhoria dos níveis de formação nas empresas. Há também
diferenças significativas no que diz respeito ao nível de acesso à formação entre os 
Estados-Membros, entre os trabalhadores pouco e muito qualificados, entre os 
trabalhadores que beneficiam de contratos firmes e os que têm contratos precários, e 
entre os trabalhadores que dispõem de uma formação de base sólida e os que não 
beneficiaram de ensino secundário ou universitário. Eis por que é necessário adoptar 
novas medidas de incentivo ao aumento desses níveis.

13. É importante salientar o impacto da flexigurança sobre as questões do género e de 
igualdade de oportunidades. Posto que a existência de disposições flexíveis em 
matéria de mercado de trabalho tem um impacto maior sobre os grupos 
desfavorecidos, como as mulheres, os migrantes, os trabalhadores jovens e idosos e os 
deficientes, é crucial introduzir direitos fundamentais para todos os trabalhadores e 
adoptar políticas sociais e de integração no mercado de trabalho mais enérgicas.

14. As políticas macroeconómicas deverão incentivar o investimento em políticas 
dinâmicas em matéria de mercado de trabalho, assim como uma parceria reforçada 
com os empregadores no que diz respeito a programas de formação e de aprendizagem 

  
1 http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/EWCS2005/index.htm
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ao longo da vida destinados a criar uma mão-de-obra apta à adaptação. É importante 
que todas as iniciativas sejam negociadas com os parceiros sociais e que sejam viáveis 
do ponto de vista financeiro. Se um Estado-Membro, ao introduzir uma disposição de 
protecção do trabalho menos estrita, decidir tomar a seu cargo os riscos ligados às 
reestruturações com que as empresas se confrontam, estas últimas deverão, em 
contrapartida, comprometer-se a investir mais nos trabalhadores, propondo-lhes 
possibilidades de formação e de aprendizagem ao longo da vida e investindo mais na I 
& D e, para este fim, a desenvolver o local de trabalho, a melhorar os métodos e o 
ambiente de trabalho, e a elaborar novas tecnologias para permanecerem competitivas. 
Isto deverá ser feito em estreita colaboração com as instâncias dirigentes e os 
trabalhadores.

15. A taxa de desemprego continua a ser elevada na Europa e, tanto os Estados-Membros, 
como a União Europeia, devem tomar mais medidas para mudar toda esta situação. 
Cada um pode ter um emprego se os sectores público e privado realizarem reformas e 
investimentos adequados. É necessário que a Europa invista mais na aprendizagem ao 
longo da vida e na investigação e desenvolvimento para vencer os desafios do século 
XXI.


