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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Plano de Acção Europeu para a Mobilidade Profissional (2007-2010)
(2008/2098(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia e, nomeadamente, os seus 
artigos 18.º, 136.º, 145.º, 149.º e 150.º, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 6 de Dezembro de 2007, intitulada 
"Mobilidade, um instrumento para mais e melhores empregos: Plano de Acção Europeu 
para a Mobilidade Profissional (2007-2010)" (COM(2007)0773), 

– Tendo em conta a Directiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de 
Setembro de 2005, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais,1

– Tendo em conta a Directiva 2004/38/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 
Abril de 2004, relativa ao direito de livre circulação e residência dos cidadãos da União e 
dos membros das suas famílias no território dos Estados-Membros,2

– Tendo em conta a Decisão n.° 2241/2004/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
15 de Dezembro de 2004, que institui um quadro comunitário único para a transparência 
das qualificações e competências (Europass),3

– Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.º 1408/71 do Conselho, de 14 de Junho de 1971, 
relativo à aplicação dos regimes de segurança social aos trabalhadores assalariados e aos 
membros da sua família que se deslocam no interior da Comunidade,4

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 27 de Junho de 2007, intitulada "Para a 
definição de princípios comuns de flexigurança: Mais e melhores empregos mediante 
flexibilidade e segurança" (COM(2007)0359), 

– Tendo em conta o Relatório final, de 25 de Janeiro de 2007, sobre a implementação do 
Plano de Acção da Comissão para as Competências e a Mobilidade (COM(2007)0024), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 13 de Fevereiro de 2002, sobre o Plano 
de Acção da Comissão para as Competências e a Mobilidade (COM(2002)0072), 

– Tendo em conta o estudo económico da União Europeia 2007, da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económico, em particular o seu capítulo 8, intitulado
"Suprimir os obstáculos à mobilidade geográfica dos trabalhadores", 

                                               
1JO L 255 de 30.9.2005. 
2JO L 158 de 30.4.2004. 
3JO L 390 de 31.12.2004, p. 6. 
4JO L 149 de 5.7.1971, p. 2, com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.° 1992/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006 (JO L 392 de 30.12.2006, p. 1). 
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– Tendo em conta o guia EURES para o período 2007-2010 (Orientações EURES), 
aprovado em Junho de 2006, 

– Tendo em conta o Relatório de Actividade EURES 2004-2005, apresentado pela 
Comissão em 16 de Março de 2007 e intitulado “Para um mercado de trabalho europeu: a 
contribuição da rede EURES” (COM(2007)0116), 

– Tendo em conta a sua resolução de 5 de Setembro de 2007, aprovada na sequência da 
pergunta com pedido de resposta oral B6-0136/2007 sobre o Relatório de Actividade 
EURES 2004-2005: Para um mercado de trabalho único europeu: a contribuição da rede 
EURES",1

– Tendo em conta a Resolução do Conselho e dos representantes dos Governos dos 
Estados-Membros, reunidos no Conselho de Nice, de 14 de Dezembro de 2000, relativa 
ao plano de acção a favor da mobilidade,2

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e os 
pareceres da Comissão da Cultura e da Educação e da Comissão dos Direitos da Mulher e 
da Igualdade dos Géneros, bem como da Comissão das Petições (A6-0000/2008),

A. Considerando que a liberdade de circulação e de permanência é um direito instaurado 
pelo artigo 18.º do Tratado CE, corroborado pelas disposições dos artigos 149.º e 150.º do 
mesmo Tratado, relativas ao direito à educação e à formação profissional, 

B. Considerando que a mobilidade dos trabalhadores a nível europeu é um dos direitos 
fundamentais que o Tratado confere aos cidadãos europeus e um dos pilares essenciais do 
modelo social europeu, bem como um dos principais meios para atingir os objectivos da 
estratégia de Lisboa, 

C. Considerando que a Comissão incentivou a criação de um grupo de peritos de alto nível 
sobre a melhoria da mobilidade dos cidadãos europeus, cujo principal objectivo é 
identificar as medidas que podem ser tomadas para aumentar a mobilidade da juventude, 
melhorar a ajuda à mobilidade no domínio da formação profissional e aumentar a 
mobilidade dos artistas, chefes de empresa e trabalhadores voluntários, 

D. Considerando que a livre circulação de trabalhadores continua a ser uma das quatro 
liberdades fundamentais consagradas pelo Tratado; considerando que se registaram
progressos significativos na legislação comunitária para garantir esta liberdade de 
circulação, em especial no domínio dos serviços sociais, o que facilitou a mobilidade dos 
familiares dos trabalhadores expatriados no território da União Europeia; considerando 
que os progressos realizados no domínio dos serviços sociais não impediram a 
emergência de outros obstáculos, essencialmente de natureza administrativa, no domínio 
da  mobilidade transfronteiriça, 

                                               
1Textos aprovados, P6_TA(2007)0376. 
2JO C 371 de 23.12.2000, p. 4. 
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E. Considerando que, em numerosas resoluções que aprovou, o Parlamento assinalou os 
entraves à mobilidade e ao direito de estabelecimento dos cidadãos da União fora do seu 
país de origem, tendo proposto soluções para os eliminar, 

F. Considerando que a experiência demonstrou que a identificação dos obstáculos e a 
formulação de propostas não foram suficientes para inverter estes obstáculos nem para 
eliminar definitivamente os problemas que impedem a livre circulação e a mobilidade; 
considerando que, no passado, numerosos documentos das instituições europeias 
identificaram estes problemas e propuseram medidas de correcção que, porém, nunca 
foram aplicadas, 

G. Considerando que o Parlamento constatou, nestes casos, que a vontade de aplicar as 
medidas necessárias não está sempre à altura da importância que o cidadão atribui à 
eliminação dos entraves administrativos e jurídicos à mobilidade, 

H. Considerando que o Parlamento manifestou, por várias vezes, a sua opinião sobre este 
tema que afecta directamente a vida dos cidadãos europeus; considerando que, enquanto
instituição eleita directa e democraticamente pelos cidadãos, o Parlamento continuará a 
buscar activamente soluções para todos os problemas com que se confrontam os cidadãos 
quando desejam exercer o seu direito à mobilidade no território da União Europeia, 

1. Saúda a iniciativa da Comissão e reafirma a importância central da mobilidade, tanto da
mobilidade profissional como da mobilidade entre Estados-Membros ou regiões, para a 
consecução dos objectivos de Lisboa; apoia o lançamento do plano de acção e deseja ser 
mantido ao corrente da execução das acções nele previstas; 

2. Considera que a União Europeia deve aplicar o conceito da mobilidade dos trabalhadores 
em todos os aspectos das políticas comunitárias, em especial nos domínios da realização 
do mercado interno, da fiscalidade, da justiça e dos assuntos internos ou do direito das 
sociedades; convida a Comissão a tornar a mobilidade profissional uma política 
transversal que, por conseguinte, abranja todos os domínios que relevam das políticas 
europeias e implique as autoridades de todos os níveis; 

3. Considera que o plano de acção da Comissão engloba os aspectos mais importantes da 
mobilidade, sendo, porém, desejáveis mais acções, em especial no tocante ao 
estreitamento dos laços entre os sistemas educativos e o mercado laboral, bem como, por 
exemplo, à preparação para a mobilidade através do ensino das línguas estrangeiras; 

4. Considera que o reforço da mobilidade profissional pode desempenhar um papel decisivo 
na promoção dos objectivos em matéria de crescimento económico e emprego 
consagrados pela estratégia de Lisboa; considera que a melhoria da mobilidade 
profissional na Europa pode dar uma resposta a uma série de tendências que actualmente 
se verificam, como a globalização da economia, o envelhecimento da população e a 
rápida transformação do mercado do trabalho; 

5. Manifesta a sua convicção de que a mobilidade do emprego é um meio adequado para 
reforçar a dimensão económica e social da estratégia de Lisboa, atingir os objectivos da 
Agenda Social Europeia e enfrentar uma série de desafios, nomeadamente os desafios da 
mundialização, das mutações industriais, do progresso tecnológico, da evolução 
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demográfica, das migrações e das modificações do modelo social e do modelo de 
emprego; 

6. Reafirma que a mobilidade profissional é um instrumento essencial para o funcionamento 
eficaz do mercado interno, através dos objectivos da estratégia de Lisboa e dos princípios 
adoptados no domínio da flexigurança; 

7. Sublinha que a mobilidade dos trabalhadores assenta no princípio fundamental da livre 
circulação de pessoas no quadro do mercado interno; 

8. Manifesta a sua preocupação pelo incumprimento, em certos Estados-Membros, da 
legislação sobre a livre circulação de trabalhadores, em especial dos trabalhadores 
originários dos novos Estados-Membros; solicita que as instituições europeias, em 
especial o Parlamento, sejam mais implicadas no processo que autoriza os Estados-
Membros a aplicar períodos transitórios para o acesso dos cidadãos dos novos Estados-
Membros ao seu mercado de trabalho desde os primeiros anos subsequentes à adesão 
destes países; 

9. Manifesta a sua preocupação por certas iniciativas dos Estados-Membros que visam
alterar o seu quadro jurídico interno tanto em matéria de imigração como, inclusive, no 
domínio da livre circulação de trabalhadores num sentido contrário à letra e ao espírito 
das normas europeias em vigor; solicita o abandono imediato de tais práticas e solicita 
aos Estados-Membros que implementem programas complexos de integração dos 
cidadãos europeus no sentido de permitir o exercício do direito à livre circulação no seu 
território; 

10. Convida os Estados-Membros e a Comissão a colaborarem na elaboração e aplicação de 
programas de reintegração para os cidadãos que regressam ao seu país de origem após 
terem trabalhado noutro Estado-Membro; 

11. Considera que continuam a existir na União Europeia numerosos obstáculos 
administrativos e legislativos à mobilidade dos trabalhadores, bem como no domínio do 
reconhecimento mútuo dos diplomas; reafirma o seu compromisso no sentido de
encontrar soluções para estes problemas e solicita à Comissão que supervisione
atentamente os Estados-Membros que não aplicam a legislação europeia na matéria; 

12. Insta os Estados-Membros a acelerar o processo de aplicação do Quadro Europeu de 
Qualificações (QEQ); considera que, embora a harmonização deste sistema de referência 
esteja prevista apenas para 2010, a sua aplicação em todos os Estados-Membros pode 
reduzir os obstáculos com que deparam os trabalhadores; 

13. Convida a Comissão a reduzir os entraves legislativos e administrativos e sublinha a 
necessidade de melhorar o sistema de reconhecimento e acumulação do direito à 
segurança social; 

14. Considera que as novas formas de mobilidade exigem uma análise da legislação em vigor 
no sentido de actualizar as normas e de as adaptar à nova fisionomia do mercado europeu
do emprego; sublinha igualmente a necessidade de analisar a aplicação efectiva, em todos 
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os Estados-Membros, da legislação comunitária sobre a livre circulação de trabalhadores 
e sobre o direito de residência dos trabalhadores e das suas famílias; 

15. Deseja que sejam reponderados os problemas do sistema de segurança social e o facto de 
a mobilidade dos trabalhadores poder implicar, em certos casos, a perda de regalias 
sociais; apoia, por conseguinte, a iniciativa da Comissão destinada a elaborar novos 
instrumentos legislativos que estejam melhor adaptados às necessidades do mercado 
laboral e deseja ser mantido informado sobre os resultados da consulta de todas as partes 
interessadas; 

16. Apoia a proposta que visa melhorar os intercâmbios de informações entre as autoridades 
nacionais e a proposta relativa à introdução de uma versão electrónica do cartão europeu 
de seguro de doença; deseja obter mais informações sobre esta iniciativa e sobre o seu 
possível contributo para a melhoria da mobilidade profissional; solicita à Comissão que
pondere a possibilidade de instaurar a curto prazo um cartão único europeu que contenha 
todas as informações sobre as contribuições pagas pelo seu titular e sobre os seus direitos 
sociais em todos os Estados-Membros onde exerceu uma actividade profissional; 

17. Apoia as acções da rede TRESS e solicita que esta rede continue a estudar os diferentes 
modelos de mobilidade a fim de permitir a adaptação da legislação comunitária a esses 
modelos; solicita à Comissão que inclua nesta rede o maior número possível de
empregadores, na medida em que são frequentemente estes quem ajuda os trabalhadores a 
efectuar as formalidades em matéria de segurança social ou a obter os documentos 
necessários para o seu recrutamento; insiste na necessidade de um acesso simples e fácil 
às bases de dados disponíveis na EURES e na importância de as mesmas serem 
actualizadas com regularidade; 

18. Continua a apoiar o contributo da rede EURES para a promoção da mobilidade dos 
trabalhadores na União Europeia; recomenda que sejam incluídas entre os serviços da
EURES informações sobre as redes e os portais Internet específicos de certos sectores e 
que esta rede colabore com outros fornecedores de informações sobre as perspectivas de 
emprego na União Europeia; 

19. Apoia os objectivos enunciados na terceira vertente do plano de acção para a mobilidade 
profissional em matéria de reforço das capacidades institucionais da EURES; sublinha a 
diversidade do mercado laboral e a necessidade de dispor de serviços adaptados a todas 
as categorias de trabalhadores, por exemplo, os trabalhadores idosos, os trabalhadores 
independentes, os trabalhadores sazonais, os trabalhadores deficientes, etc.; 

20. Chama a atenção para o acesso à rede EURES por parte dos cidadãos das regiões rurais 
ou das regiões da União Europeia que têm um acesso limitado à Internet; convida a 
Comissão e os Estados-Membros a permitir o acesso destas categorias da população às
informações disponíveis neste portal; 

21. Considera que o orçamento suplementar de 2 milhões de euros reservado até 2013 para os
projectos inovadores no domínio da mobilidade é demasiado escasso relativamente à 
necessidade de informar o maior número possível de cidadãos europeus sobre a 
mobilidade profissional na União; 
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22. Considera que existe actualmente um défice de  informação da população sobre as 
vantagens profissionais susceptíveis de decorrer de um período de trabalho no estrangeiro 
e apoia a iniciativa da Comissão destinada a informar os cidadãos sobre estes aspectos; 

23. Continua a apoiar acções como as bolsas  do emprego, as jornadas europeias de 
sensibilização às possibilidades de emprego no território da União ou ainda a parceria 
europeia sobre a mobilidade do emprego; considera, contudo, que o orçamento reservado 
a estas acções é limitado relativamente aos objectivos de popularização das acções 
europeias empreendidas neste domínio; 

24. Reconhece o carácter particular de certos empregos em domínios como a cultura ou o 
desporto, onde a mobilidade, tanto geográfica como profissional, é um elemento 
intrínseco; convida a Comissão e os Estados-Membros a analisar cuidadosamente esta 
situação e a tomar as medidas necessárias, em especial no tocante aos direitos sociais dos 
trabalhadores destes sectores, de modo a que a sua mobilidade não seja obstruída por  
entraves administrativos; 

25. Apoia e incentiva a concretização na prática do conceito da mobilidade equitativa e 
solicita à Comissão que vele pela sua aplicação, por exemplo, implicando as organizações 
sectoriais representativas dos trabalhadores e dos empregadores; 

26. Lamenta a persistência de obstáculos ligados à mobilidade dos trabalhadores, que correm 
o risco de os impedir de aceitar um emprego no estrangeiro, como a dificuldade de o 
cônjuge encontrar também um emprego, o custo elevado da habitação, o risco de perder 
certos benefícios fiscais ou o benefício das contribuições pagas para o regime nacional de 
reforma, de seguro de doença ou de desemprego; 

27. Convida a Comissão e os Estados-Membros a promover programas de ajuda à mobilidade 
profissional dos jovens; considera que estes programas deveriam ser baseados na relação 
entre o empregador e o trabalhador e sobre o reconhecimento do valor acrescentado da 
experiência adquirida fora do país de residência; 

28. Felicita a Comissão pela sua iniciativa de consultar o conjunto dos actores empenhados na 
promoção da mobilidade profissional a nível europeu; considera que este diálogo 
aumentará a transparência, acelerará a aplicação prática de uma mobilidade adequada e 
reforçará os princípios e os valores adquiridos nesta base;

29. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

A mobilidade dos trabalhadores é um elemento fundamental para a concretização dos 
objectivos da estratégia de Lisboa. Apenas nos dois últimos anos, por exemplo, a aplicação 
desta estratégia, que incide no crescimento económico e no emprego, permitiu criar cerca de
6,5 milhões de postos de trabalho, podendo ainda este número registar um aumento de 5 
milhões até 2009. 

As sondagens Eurobarómetro (2006) mostram que os europeus estão conscientes da 
importância da mobilidade dos trabalhadores e dos seus efeitos positivos sobre a integração 
europeia (57% dos cidadãos são deste parecer), mas poucos deles estão dispostos a dar este 
passo. Actualmente, apenas 2% dos europeus interrogados trabalham num país da União 
distinto do seu país de residência, enquanto 5,5% manifestam a sua intenção de ir trabalhar 
para o estrangeiro. 

Pode-se igualmente afirmar que os programas que foram já desenvolvidos neste sentido e na 
sequência das modificações legislativas destinadas a facilitar a mobilidade dos trabalhadores, 
melhoraram consideravelmente, nos últimos anos, as condições de realização de uma estada 
profissional num outro país. Subsistem, contudo, numerosos obstáculos a esta mobilidade, de 
ordem administrativa, legislativa, fiscal e social. Os obstáculos administrativos ficam 
principalmente a dever-se à burocracia específica de cada país e às diferenças entre as 
regulamentações nacionais relativas ao mercado do trabalho, pelo que a eliminação destes 
obstáculos é uma decisão, em grande parte, da responsabilidade dos Estados-Membros. 

A União Europeia pode, contudo, melhorar a situação no plano legislativo, procedendo a uma 
revisão da legislação em vigor e actualizando-a para a adaptar às necessidades actuais do 
mercado laboral. 

A fim de incentivar as actividades destinadas a reduzir os obstáculos práticos à mobilidade 
com que deparam ainda as pessoas à procura de emprego, os trabalhadores e os 
empregadores, a Comissão Europeia lançou, em Dezembro de 2007, o plano europeu de acção 
para a mobilidade profissional, que será levado a efeito até 2010. 

Os principais objectivos deste novo plano de acção são os seguintes: a melhoria das 
regulamentações em vigor no domínio da segurança social, a eliminação dos obstáculos 
administrativos, o reforço da EURES (o portal da mobilidade europeia dos trabalhadores) e a 
sensibilização dos cidadãos europeus para a possibilidade de trabalhar no estrangeiro. 

Este plano incentiva os Estados-Membros da União a melhorar a legislação e as práticas 
administrativas em vigor, em especial através da coordenação dos aspectos relativos à 
segurança social com a transferibilidade dos direitos a pensões complementares. Por exemplo, 
a Comissão deseja que, até 2009, seja possível coordenar os dossiers  de segurança social em
formato electrónico, o que facilitará a introdução de uma versão electrónica do cartão europeu 
de seguro de doença. 

A Comissão está convicta da importância e da eficácia da rede  EURES, "balcão único" para a 
mobilidade dos trabalhadores na Europa, cujo papel será reforçado. A rede EURES continuará 
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a desenvolver os seus serviços e realizará um esforço especial para atingir certos grupos-alvo
como, por exemplo, os desempregados de longa duração, os jovens trabalhadores, os 
trabalhadores idosos, as mulheres, os investigadores, os trabalhadores independentes e os 
trabalhadores sazonais. 

O reforço das capacidades institucionais da EURES é um dos objectivos do plano de acção da 
Comissão. As acções futuras destinar-se-ão a ajudar as pessoas à procura de emprego e os 
membros da sua família a ter um melhor acesso a empregos mais numerosos e de melhor 
qualidade. De igual modo, o plano apoia-se nos empregadores para que contratem pessoal no 
estrangeiro a fim de suprir mais facilmente as suas penúrias de mão-de-obra e melhor 
contornar os obstáculos que enfrentam. Entretanto, as autoridades locais, regionais e nacionais 
beneficiarão de uma melhor coordenação e de uma gestão simplificada da segurança social e 
das pensões e serão incentivadas a tomar iniciativas destinadas a facilitar a mobilidade. 

Além disso, a organização de "Jornadas europeias do trabalho" permitirá ao grande público 
ter acesso às ofertas de emprego dos empregadores da União Europeia e às informações sobre 
as possibilidades e as vantagens da mobilidade profissional. 

O relatório do Parlamento apoia as iniciativas da Comissão e recomenda acções 
suplementares, bem como um controlo rigoroso da aplicação da legislação europeia neste 
domínio. Chama igualmente a atenção, em especial, para os problemas relativos à segurança 
social e ao seguro de doença, bem como para os obstáculos administrativos e jurídicos à 
mobilidade profissional. Finalmente, avalia os resultados dos programas e das plataformas 
existentes a nível europeu para aumentar a mobilidade profissional e formula recomendações 
para melhorar o seu funcionamento.
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