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Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a Comunicação da Comissão ao Parlamento
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões — Agenda
para Novas Competências e Empregos: Um contributo europeu para o pleno emprego
[COM(2010) 682 final]
(2011/C 318/24)
Relatora: Vladimíra DRBALOVÁ
Co-relator: José María ZUFIAUR NARVAIZA
Em 23 de Novembro de 2010, a Comissão Europeia decidiu, nos termos do artigo 304.o do Tratado sobre
o Funcionamento da União Europeia, consultar o Comité Económico e Social Europeu sobre a
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité
das Regiões — Agenda para Novas Competências e Empregos: Um contributo europeu para o pleno emprego
COM(2010) 682 final.
Foi incumbida da preparação dos correspondentes trabalhos a Secção Especializada de Emprego, Assuntos
Sociais e Cidadania, que emitiu parecer em 27 de Junho de 2011.
Na 473.a reunião plenária de 13 e 14 de Julho de 2011 (sessão de 13 de Julho), o Comité Económico e
Social Europeu adoptou, por 130 votos a favor, 1 voto contra e 6 abstenções, o seguinte parecer:

Preâmbulo
— O presente parecer do CESE sobre a Agenda para Novas
Competências e Empregos enquadra-se na Estratégia Europa
2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclu
sivo.
— O parecer preconiza uma nova abordagem mais ampla, no
quadro da qual analisa a Agenda para Novas Competências e
Empregos em estreita ligação com outras iniciativas emble
máticas e os cinco objectivos transversais da União Euro
peia.
— A este propósito, o parecer chama a atenção para a impor
tância de manter a coerência entre as políticas da União e as
políticas nacionais e salienta o papel decisivo dos actores
não governamentais envolvidos e os efeitos da sua interven
ção.
1. Conclusões e propostas
1.1
O Comité manifesta preocupação quanto às repercussões
da crise económica mundial no funcionamento do mercado de
trabalho e, na sua generalidade, acolhe favoravelmente a
Agenda para Novas Competências e Empregos: Um contri
buto europeu para o pleno emprego, com a qual a Comissão
pretende contribuir para o aumento do emprego e da eficácia
dos mercados de trabalho. Insta os governos dos Estados-Mem
bros a utilizarem eficazmente o diálogo social e o diálogo com
a sociedade civil organizada para encontrarem soluções e me
didas para melhorar a situação neste domínio.
1.2
O Comité lamenta, no entanto, que a iniciativa em
apreço não sublinhe o carácter urgente da criação de empre
gos de qualidade e não incite suficientemente os Estados-Mem
bros a definirem objectivos nacionais mais ambiciosos assentes

em reformas estruturais e em políticas de investimento que
levem a um crescimento real e a novas oportunidades de em
prego.

1.3
O Comité aplaude o facto de esta Agenda se basear no
conceito de flexigurança e salienta que é importante encontrar o
equilíbrio adequado entre as dimensões interna e externa
da flexigurança, com vista a um funcionamento mais eficaz
dos mercados de trabalho e, ao mesmo tempo, a uma me
lhor protecção dos trabalhadores. O Comité recomenda que
se proceda a uma análise da situação inicial e que se continue a
acompanhar a aplicação e a avaliação das políticas de flexigu
rança, destacando o papel dos parceiros sociais neste processo,
cujo objectivo deve continuar a ser o de facilitar a reintegração e
transição no mercado de trabalho.

1.4
O Comité congratula-se com o facto de a política de
educação e a política de emprego terem sido agregadas num
único documento estratégico. Lamenta, todavia, que não tenha
sido referida a relação entre, por um lado, a melhoria e a
actualização das competências e, por outro, o aumento da pro
dutividade no trabalho.

1.5
O Comité louva os esforços da Comissão no sentido de
propor novos instrumentos e novas iniciativas, mas defende que
importa reforçar a sua coordenação e sinergia com os instru
mentos já existentes. O CESE é de opinião que a abordagem
adoptada pela Comissão no que se refere ao papel dos instru
mentos não vinculativos tem de respeitar a compatibilidade
mútua das acções políticas e das iniciativas adoptadas ao nível
da União e, ao mesmo tempo, considera que uma nova revisão
coerente da legislação da UE no domínio social auxiliará, mais
do que entravará, os esforços dos Estados-Membros para levar a
cabo reformas benéficas do mercado de trabalho e promover o
investimento social.
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1.6
O Comité recomenda à Comissão que tenha em conta as
conclusões díspares do quinto inquérito da Eurofound sobre as
condições de trabalho na Europa quando decidir reabrir os
debates sobre a qualidade do emprego e as condições de traba
lho.
1.7
O Comité sublinha a necessidade de uma utilização mais
eficaz dos fundos europeus e, tal como a Comissão, insta os
Estados-Membros a concentrarem as intervenções do Fundo
Social Europeu (FSE) e de outros fundos nas quatro prioridades
fundamentais enunciadas na comunicação da Comissão em
apreço e a contribuírem, desta forma, para a prossecução dos
objectivos da Agenda e das metas nacionais da Estratégia Eu
ropa 2020.
2. Apresentação da proposta
2.1
A Comissão Europeia publicou, em 23 de Novembro de
2010, a sua Agenda para Novas Competências e Empregos: Um
contributo europeu para o pleno emprego, que se baseia numa
série de iniciativas anteriores tendentes a melhorar as compe
tências na UE e as previsões nesta matéria e a adequá-las às
necessidades do mercado de trabalho. Essas iniciativas foram
objecto de um parecer anterior do CESE (1).
2.2
Esta nova Agenda da Comissão tem, contudo, um âm
bito mais alargado, prossegue o objectivo comum da UE de, até
2020, alcançar uma taxa de emprego de 75 % dos homens e
mulheres na faixa etária dos 20 aos 64 anos, e define acções
significativas em torno de quatro prioridades fundamentais:
— mercados de trabalho mais operacionais;
— uma mão-de-obra mais qualificada;
— empregos e condições de trabalho de maior qualidade;
— políticas mais determinadas para promover a criação de
emprego e a procura de mão-de-obra.
2.3
A Agenda para Novas Competências e Empregos rege-se
pelos princípios comuns de flexigurança, adoptados pelo Con
selho em 2007 (2). O principal intuito das políticas de flexigu
rança é o reforço da adaptabilidade, do emprego e da coesão
social. É certo que ajudaram – em grande parte graças a medidas
subvencionadas de oferta de formação e de redução do tempo
de trabalho – a atenuar os efeitos da crise, mas também é
verdade que, não obstante, os grupos vulneráveis permanecem
numa situação difícil.
2.4
A Comissão pretende, por isso, imprimir uma nova di
nâmica ao reforço das quatro componentes da flexigurança
(disposições contratuais flexíveis e fiáveis, políticas activas do
mercado de trabalho, estratégias globais de aprendizagem ao
longo da vida e sistemas de segurança social modernos) e à
sua concretização. As medidas de promoção da flexigurança
adoptadas em cada Estado-Membro devem ser reforçadas e
adaptadas ao novo contexto socioeconómico mediante um
novo equilíbrio entre cada uma das quatro componentes.
2.5
A Comissão Europeia propõe, na sua Agenda, 13 acções
prioritárias apoiadas por 20 medidas de acompanhamento, que
(1) JO C 128/74 de 18.5.2010.
(2) Conclusões do Conselho de 5 e 6 de Dezembro de 2007, «Para a
definição de princípios comuns de flexigurança» (doc. 16201/07).
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visam reduzir a segmentação e facilitar as transições nos mer
cados de trabalho, habilitar os trabalhadores com as competên
cias necessárias para o exercício de uma actividade profissional,
melhorar as condições de trabalho, apoiar a criação de emprego
e optimizar a utilização dos instrumentos financeiros da UE.
3. Observações na generalidade
3.1
No Relatório Conjunto sobre o Emprego na UE (3), de
Janeiro de 2011, pode ler-se o seguinte: «A situação do mercado
de trabalho na UE continuou a estabilizar-se, havendo agora
sinais de retoma em alguns Estados-Membros. […] Não obs
tante, com 221,3 milhões de pessoas em actividade, represen
tando menos 5,6 milhões em relação ao pico registado no
segundo trimestre de 2008, os números do emprego continua
vam a reflectir acentuados declínios na indústria transformadora
e na construção. Na faixa etária dos 20-64 anos, havia 208,4
milhões de pessoas empregadas, o que correspondia a uma taxa
de emprego de 68,8 %. […] O desemprego atinge agora 23,1
milhões de pessoas. O desemprego de longa duração está a
aumentar em todos os grupos populacionais, ainda que com
intensidades diferentes. Quase cinco milhões estiveram sem em
prego por um período compreendido entre 6 a 11 meses. A
crise veio agravar os riscos a que estão expostos os trabalhado
res pouco qualificados e os migrantes provenientes de países
terceiros». Apesar dos progressos registados, o relatório consi
dera que a situação dos mercados de trabalho permanece frágil.
Segundo dados da OCDE relativos a Maio de 2011, a taxa de
desemprego na zona euro é de 9,9 % (4).
3.2
É por isso que o Comité Económico e Social Europeu
continua preocupado com o funcionamento dos mercados de
trabalho e acolhe favoravelmente, na sua generalidade, a Agenda
para Novas Competências e Empregos: um contributo europeu
para o pleno emprego, com a qual a Comissão pretende con
tribuir para o aumento do emprego e da sua qualidade e uma
melhoria do funcionamento dos mercados de trabalho, em con
formidade com os objectivos da Estratégia Europa 2020, a Es
tratégia Europeia de Emprego e as orientações para o emprego.
A este respeito, o CESE destaca o papel dos parceiros sociais e
considera que os governos dos Estados-Membros podem apro
veitar melhor o diálogo social e o diálogo com a sociedade civil
organizada para propor e aplicar medidas que contribuam efi
cazmente para a melhoria da situação.
3.3
A Análise Anual do Crescimento (5), publicada em Ja
neiro de 2011, a assinalar o início do primeiro Semestre Euro
peu, revelou a fraca ambição dos Estados-Membros, que fixaram
os seus objectivos nacionais 2 % a 2,4 % aquém do objectivo
comum relativo à taxa de emprego (75 %). O Comité considera
que as políticas tendentes à consecução do objectivo proposto
devem ter em conta as conclusões do encontro entre represen
tantes do FMI, da OIT e dos parceiros sociais que teve lugar em
Viena no início de Março deste ano e que recebeu a designação
de «Diálogo sobre o crescimento e o emprego na Eu
ropa» (6).
(3) Relatório Conjunto sobre o Emprego (COM(2011) 11 final), Bruxe
las, Janeiro de 2011, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/3_fr_
annexe_part1.pdf.
(4) Taxas de desemprego harmonizadas da OCDE, comunicado de im
prensa publicado em 10 de Maio de 2011, www.ocde.org.
(5) Análise Anual do Crescimento (COM(2011) 11 final), Bruxelas,
12.1.2011.
(6) «Diálogo sobre o crescimento e o emprego na Europa», Viena, 1 a
3 de Março de 2011, www.ilo.org.
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3.4
O CESE lamenta que a Comissão, face à urgência da
situação, se contente com medidas tradicionais e não apresente
elementos de apoio a um crescimento que sustentem a criação
de emprego. Para conseguirem um emprego, não basta que os
cidadãos permaneçam activos e adquiram competências adequa
das: a recuperação económica tem de se basear no crescimento
e na criação de emprego.
3.5
Para enfrentar os desafios com que se defronta, a Europa
necessita, antes de mais, de uma retoma do crédito e do inves
timento e da realização de reformas estruturais. Há que identi
ficar medidas concretas capazes de remover os obstáculos à
criação de emprego e ao aumento da produtividade. Esta de
pende, entre outras coisas, da qualidade do emprego. Muitas
dessas reformas, que se deveriam alicerçar no maior grau de
consenso possível, devem ser levadas a cabo a nível nacional.
Os Estados-Membros têm de estar conscientes da necessidade de
favorecer o crédito às empresas e às famílias, realizar investi
mentos produtivos e proceder a reformas eficazes para criar
emprego. Aumentar a produtividade do trabalho e a qualidade
das condições de trabalho na Europa é a melhor maneira de
dissipar os receios sobre a fragilidade e a precariedade dos
salários.
3.6
O Relatório Conjunto sobre o Emprego sublinha, igual
mente, a necessidade de interacção entre a política de emprego e
o apoio ao crescimento económico e ao processo de consoli
dação orçamental (e confirma a necessidade de continuar a
apoiar os grupos vulneráveis através de serviços sociais de qua
lidade e de uma estratégia de inclusão activa), e realça o papel
que um ambiente económico propício e um crescimento eco
nómico baseado na inovação desempenham no aumento da
procura de mão-de-obra.
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competências deve ter também em conta a transição para um
modelo de produção baseado no desenvolvimento sustentável e
em empregos verdes.
3.10
Nas regiões em que não há produção industrial, as
pequenas e médias empresas (OME) são um factor essencial
de criação de oportunidades no presente e no futuro. Além
disso, proporcionam muitas vezes postos de trabalho altamente
qualificados, são facilmente acessíveis e podem facilitar a con
ciliação entre vida privada, vida profissional e cuidados aos
membros da família. A iniciativa relativa às PME («Small Busi
ness Act») deve traduzir-se em acções concretas a nível nacional
e a nível europeu. São, pois, bem-vindas as medidas incluídas na
agenda que visam satisfazer as necessidades específicas das PME.
A eliminação de entraves administrativos e o acesso ao finan
ciamento continuam a ser prioritários.
3.11
Tendo em conta as conclusões do Terceiro Relatório
Europeu sobre a demografia (7), de 2010, que apresenta novos
dados sobre a população da Europa, o Comité aplaude igual
mente as iniciativas em prol da mobilidade, das migrações e da
integração na Europa. O CESE considera que a preservação da
mobilidade na UE e a imigração proveniente de países terceiros
contribuem para a obtenção de bons resultados económicos da
UE. A imigração económica para a UE e a simplificação da
mobilidade transfronteiras entre os Estados-Membros são indis
pensáveis para que a União se mantenha como pólo de atracção
para empresas e investidores, permitindo, assim, a criação de
novos postos de trabalho, tanto para os cidadãos da UE como
para os de países terceiros. O princípio da igualdade de trata
mento (8) aplica-se a todos estes níveis.

3.7
O mesmo relatório refere que, em 2010, se verificou um
certo desequilíbrio entre a oferta e a procura de emprego, o que
poderá indiciar um desajustamento entre as qualificações das
pessoas que procuravam emprego e as competências requeridas
para os empregos disponíveis. O relatório recomenda, pois, que
se analise aprofundadamente esta questão, para se apurar se se
trata de uma situação conjuntural ou apenas de uma tendência
momentânea.

3.12
As políticas de emprego e do mercado de trabalho na
Europa devem continuar a prever medidas concretas de aplica
ção dos princípios de não-discriminação no trabalho e de igual
dade entre homens e mulheres e entre os vários grupos de
trabalhadores. É por isso que o Comité se congratula também
com as estratégias publicadas pela Comissão em 2010 a favor
das pessoas com deficiência (9) e da igualdade entre homens e
mulheres (10). Entre os objectivos destas duas estratégias figuram
a igualdade no acesso ao mercado de trabalho, à educação e à
formação profissional.

3.8
O CESE constata que a Comissão não formula novas
propostas legislativas nesta fase e reconhece o papel e o valor
acrescentado dos instrumentos juridicamente não vinculativos
enquanto complementos do quadro legal vigente. Importa con
sultar os parceiros sociais sobre algumas das iniciativas propos
tas, nomeadamente a consulta sobre o quadro europeu de rees
truturação, a revisão da legislação em matéria de segurança e
saúde no trabalho, a informação e consulta dos trabalhadores, o
trabalho a tempo parcial e os contratos a termo, e a reabertura
do debate sobre a qualidade do emprego e as condições do
trabalho. Após estas consultas, haverá que decidir da pertinência
e da adequação das medidas que venham a revelar-se necessá
rias.

3.13
Comité também apoia as acções prioritárias e as medi
das propostas no Acto para o Mercado Único para melhor
trabalhar, empreender e fazer comércio (11), que reflectem o
papel crescente da economia social e do movimento coopera
tivo no mercado interno da UE e da importância da responsa
bilidade social das empresas. Considera igualmente que é preciso
ter em conta o papel das organizações da sociedade civil orga
nizada, que são empregadoras e criam postos de trabalho. Con
tudo, para que possam desenvolver todo o seu potencial, é
essencial que sejam envolvidas na elaboração das políticas.

3.9
O Comité congratula-se com o esforço feito pela Comis
são no sentido de propor uma série de iniciativas inéditas e
inovadoras e um conjunto de instrumentos de apoio à sua
agenda para novas competências e empregos. Não obstante,
considera necessário analisar a coerência recíproca entre os no
vos instrumentos e os já existentes, para permitir as sinergias
indispensáveis na sua aplicação prática. A estratégia para novas

(7) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/
/documents/Tab/report.pdf (em inglês).
(8) JO C 27/114 de 3.2.2009 e CESE 801/2011 de 4.5.2011.
(9) Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-2020: compromisso
renovado a favor de uma Europa sem barreiras (COM(2010) 636
final), 15.11.2010.
(10) Estratégia para a igualdade entre homens e mulheres 2010-2015
(COM(2010) 491 final).
(11) Um Acto para o Mercado Único, COM(2010) 608 final, Outubro
de 2010.
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3.14
O Comité está profundamente preocupado com a ele
vada taxa de desemprego juvenil na Europa. Desde 2008, au
mentou 30 %. A média europeia ascende a 21 % entre os jovens
com menos de 25 anos de idade. Apesar da tendência para a
estabilização registada desde Setembro de 2010 em alguns paí
ses, muito embora noutros o desemprego continue a aumentar,
o CESE considera que é necessário continuar a acompanhar a
situação de perto. O Comité expressou a sua opinião sobre a
iniciativa da Comissão Europeia «Juventude em movimento»
num parecer específico (12).
3.15
A taxa de emprego das pessoas com deficiência na
Europa continua a ser de cerca de 50 %. Para efectivamente
garantir a igualdade de tratamento a todos os cidadãos e ao
mesmo tempo atingir o seu objectivo comum relativo à taxa de
emprego, a Europa tem de proporcionar empregos remunerados
e de qualidade a pessoas com deficiência. A Estratégia Europeia
para a Deficiência 2010-2020 elenca os oito domínios priori
tários para a acção da UE, entre os quais se contam o emprego,
a educação e a formação de homens e mulheres com deficiên
cia (13). A Comissão poderia analisar os modelos aplicados pelos
Estados-Membros, permitindo apoiar os incentivos legais, polí
ticos, financeiros e no âmbito da negociação colectiva para que
as empresas, as administrações e os fornecedores de serviços
sociais empreguem pessoas com deficiência. Dado que as TIC
representam hoje 6 % do PIB da União, a estratégia digital
proposta pela Comissão deverá trazer benefícios para todos,
em particular ao nível da formação e da integração dos grupos
sociais com dificuldades, já que estas tecnologias constituem
para eles um trampolim para o emprego.
4. Flexigurança e criação de emprego
4.1
A Agenda em exame assenta no princípio da flexigu
rança. A Comissão salienta a necessidade de políticas globais
em matéria de aprendizagem ao longo da vida, de políticas
activas do mercado de trabalho que sejam eficazes em termos
de adequação ao emprego, intermediação laboral e aumento das
ofertas de emprego, bem como de sistemas de protecção dos
desempregados que favoreçam a mobilidade no trabalho, garan
tam maior segurança social profissional e sejam um bastião
contra a exclusão social e a pobreza. A possibilidade de estabe
lecer disposições contratuais flexíveis e a introdução de meca
nismos de flexibilidade interna deverão ser elementos funda
mentais do diálogo social. O CESE considera importante que
as medidas e as políticas que venham a ser adoptadas não
minem os esforços para alcançar os objectivos que a Agenda
fixou para si própria (pleno emprego, manutenção da qualidade
do trabalho, etc.) nem lesem os direitos laborais dos trabalha
dores.
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em sede de concertação social, se proceder a uma análise cui
dada e regular da aplicação da flexigurança, para que as medidas
adoptadas cumpram o objectivo da criação de mais e melhores
empregos.
4.3
A dimensão interna da flexigurança demonstrou a sua
eficácia durante a crise, quando as empresas e as organizações
sindicais apresentaram soluções concretas sobre a forma de
manter o emprego, em particular através de fórmulas apoiadas
de redução do tempo de trabalho. A dimensão externa da fle
xigurança, que ganha importância em períodos de recuperação
económica, pode contribuir para o aumento do emprego arti
culando-se equilibradamente com a flexibilidade interna e, em
geral, com a negociação colectiva e com uma adequada protec
ção social dos trabalhadores. Cada Estado-Membro assume uma
posição de partida diferente neste domínio. Importa, antes de
mais, encontrar o equilíbrio certo nas medidas, o que implica
que elas devem resultar do diálogo social. O Comité considera
que a aplicação da flexigurança, nas suas dimensões interna e
externa, deve ser abordada de modo mais equilibrado nas reco
mendações anuais da Comissão aos Estados-Membros.
4.4
O Comité entende que a discussão sobre o reforço das
quatro componentes da flexigurança vai continuar e conduzirá à
realização de uma conferência conjunta de todas as partes in
teressadas em 2011. O Comité considera que uma nova dinâ
mica em prol da flexigurança deve resultar de uma abordagem
comum das instituições da União Europeia e basear-se em prin
cípios comuns e nos ensinamentos concretos recolhidos a nível
nacional sobre a forma como este princípio contribui, na prá
tica, para a criação de mais empregos de maior qualidade e para
uma protecção adequada dos trabalhadores, em particular dos
mais vulneráveis.
4.5
Nesse contexto, valoriza o projecto comum dos parceiros
sociais europeus no âmbito do seu programa de trabalho plu
rianual 2009-2011 (14), que se centra na forma como cada
Estado-Membro aplica o princípio da flexigurança e no papel
que os parceiros sociais desempenham nesse processo.
4.6
O crescimento económico continua a ser o principal
promotor da criação de emprego. Por essa razão, o Comité
está ciente de que existe uma estreita ligação entre a Agenda
para Novas Competências e Empregos e a nova abordagem
estratégica da União em matéria de inovação, criação de um
Espaço Europeu da Investigação, construção de uma base indus
trial competitiva, tudo isso utilizando plenamente o potencial
do mercado interno da UE.

4.2
O Comité já defendeu, anteriormente, a importância de
uma avaliação simultânea da segurança e da flexibilidade do
mercado de trabalho, porque, em princípio, estes conceitos
não se contradizem. Uma mão-de-obra estável e motivada au
menta a competitividade e a produtividade das empresas. Os
trabalhadores precisam de uma organização do trabalho mais
flexível, para poderem conciliar a vida profissional com a vida
familiar e terem acesso continuado a uma formação que lhes
permita participar na melhoria da produtividade e da inovação.
O CESE chama, no entanto, a atenção para a importância de,

4.7
A Comissão Europeia prevê, contudo, uma recuperação
económica lenta, que pode atrasar a criação de emprego. Se a
UE quer atingir o seu objectivo de uma taxa de emprego de
75 % e evitar o crescimento sem criação de emprego, deve estar
ciente de que é indispensável definir e aplicar, no quadro do
diálogo social, políticas concretas que fomentem a contratação,
a formação profissional contínua e regimes de horários flexíveis,
e façam da qualidade do emprego um elemento fulcral da fle
xigurança.

(12) JO C 132/55 de 3.5.2011.
(13) Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-2020: Compromisso
renovado a favor de uma Europa sem barreiras (COM(2010) 636
final).

(14) Estudo conjunto dos parceiros sociais europeus sobre a «Aplicação
da flexigurança e o papel dos parceiros sociais», realizado no âmbito
do programa de trabalho do diálogo social da UE para o período de
2009-2011.

C 318/146

PT

Jornal Oficial da União Europeia

4.8
O CESE está consciente de que o bom funcionamento do
mercado de trabalho constitui um factor determinante para a
competitividade na Europa. Os indicadores para medir o pro
gresso alcançado nesta matéria devem ser, entre outros, a taxa
de desemprego prolongado, a taxa de desemprego dos jovens e
a taxa de participação dos jovens no mercado de trabalho.
4.9
A Comissão propôs o conceito de contrato único,
cujos efeitos reais são actualmente objecto de um vivo debate.
No seu parecer sobre Juventude em Movimento, o CESE considera
que o conceito de contrato sem termo poderia constituir uma
das modalidades susceptíveis de reduzir as desigualdades entre
quem é integrado no mercado de trabalho e quem é dele ex
cluído. O CESE está ciente das diferenças significativas entre os
Estados-Membros no que respeita ao acesso ao mercado de
trabalho. Alguns dos sistemas mais rígidos impedem o acesso
dos cidadãos ao emprego; outros oferecem mais oportunidades
sob a forma de contratos de curta duração demasiado flexíveis,
que não garantem pleno direito às prestações sociais. O CESE
considera importante assinalar que as medidas a adoptar devem
procurar garantir aos cidadãos contratos de trabalho estáveis
que impeçam a discriminação em razão da idade, do sexo ou
de outros motivos. Em todo o caso, as medidas que vierem a ser
adoptadas não devem levar à generalização da precariedade
laboral nem criar factores de rigidez na organização do trabalho
das empresas. As empresas precisam de diversos tipos de con
tratos de trabalho para adaptar a sua mão-de-obra, e os traba
lhadores precisam de flexibilidade para conciliar a vida profis
sional com a vida familiar.
4.10
O CESE apoia a proposta da Comissão de estabelecer
princípios orientadores para a promoção de condições pro
pícias à criação de emprego, incluindo medidas de acompa
nhamento como um Erasmus para Jovens Empresários ou a
preparação dos professores sobre questões ligadas ao espírito
empresarial. É preciso, no entanto, que os Estados-Membros
traduzam estes princípios orientadores em acções concretas, a
fim de estimular o recrutamento de mão-de-obra, e designada
mente dos trabalhadores com poucas qualificações (15).
4.11
O CESE apoia igualmente a criação do Fórum Social
Tripartido, que se reuniu pela primeira vez nos dias 10 e 11 de
Março de 2011. Este fórum deve constituir uma plataforma
permanente para o estabelecimento de uma relação de confiança
entre os parceiros sociais e os responsáveis pela elaboração das
políticas.
4.12
O diálogo social europeu e a negociação colectiva a
nível nacional continuam a ser instrumentos essenciais para a
melhoria do funcionamento dos mercados de trabalho e das
condições de trabalho.
Os parceiros sociais europeus recomendam, no seu acordo au
tónomo comum sobre mercados de trabalho inclusivos (16), que
os Estados-Membros elaborem e apliquem políticas globais des
tinadas a promover os mercados de trabalho inclusivos. Sempre
que possível, e tendo em conta as especificidades nacionais, os
parceiros sociais devem participar ao nível adequado nas medi
das relacionadas com o seguinte:
(15) Segundo os actuais inquéritos da OCDE, a diminuição das contri
buições empresariais acarretaria um aumento de 0,6 % na taxa de
emprego.
(16) Acordo-quadro autónomo dos parceiros sociais sobre mercados de
trabalho inclusivos (2010), negociado no quadro do programa de
trabalho comum para o período de 2009 a 2011.

29.10.2011

— âmbito e qualidade das medidas transitórias específicas para
os cidadãos que têm dificuldades no mercado de trabalho;
— eficácia dos serviços de emprego e de orientação profissio
nal;
— educação e formação;
— pertinência do investimento no desenvolvimento regional;
— adequação do acesso aos transportes, aos cuidados de saúde,
à habitação e à educação;
— facilitar a criação e o desenvolvimento das empresas, para
maximizar o potencial de criação de emprego na EU. Deve
riam, além disso, permitir aos empresários investir em em
presas sustentáveis e que contribuam para melhorar o am
biente;
— criação de condições e de sistemas fiscais e contributivos
que ajudem as pessoas a entrar, permanecer e evoluir no
mercado de trabalho.
5. Habilitar as pessoas com as competências necessárias
para o exercício de uma actividade profissional
5.1
O Comité congratula-se com o facto de as questões
relativas à educação e à realidade do mercado de trabalho serem
tratadas em conjunto no mesmo documento de estratégia.
5.2
O CESE contribuiu, através de numerosos pareceres, para
o reconhecimento da educação como um direito humano fun
damental. Reconhece em todos eles que o principal objectivo da
educação continua a ser a educação de cidadãos livres, indepen
dentes e críticos, capazes de participar no desenvolvimento da
sociedade.
5.3
Em muitos dos seus pareceres (17), o CESE recomenda
igualmente que, a partir do conceito de educação para a inclu
são, a UE e os Estados-Membros sejam obrigados a rever as
políticas educativas, os conteúdos, as prioridades e as estruturas
da educação, bem como a atribuição de recursos, e a reexaminar
e/ou actualizar as políticas de emprego e de oferta de serviços
públicos de qualidade e atentos às especificidades (crianças, pes
soas com necessidades especiais, imigrantes, etc.), e que em
todas essas políticas se inclua uma perspectiva de género.
5.4
A relação entre a melhoria das qualificações da mão-de-obra e um nível superior de emprego não deixa dúvidas. O
Cedefop prevê que, até 2020, serão criados 12 milhões de
empregos que requerem elevado nível de qualificações, ao passo
que os empregos que requerem poucas qualificações diminuirão
em cerca de 12 milhões. Embora a Comissão reconheça a im
portância da actualização e melhoria das competências, o Co
mité lamenta que não dê o devido destaque à relação entre
competências e produtividade. É indispensável aumentar a pro
dutividade na Europa, tendo em conta, nomeadamente, o de
créscimo de mão-de-obra. O Comité constata igualmente que a
Comissão não propõe qualquer medida para promover as com
petências dos trabalhadores com poucas ou nenhumas qualifi
cações, nem busca soluções de longo prazo para apoiar as
(17) JO C 18/18 de 19.1.2011.
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pessoas que necessitam de abordagens direccionadas para o
desenvolvimento de competências e a obtenção de emprego
(como pessoas com deficiência intelectual).
5.5
O Comité acolhe positivamente o Panorama de Compe
tências na EU, mas entende que a Agenda em apreço deveria
colocar mais ênfase tanto na questão de uma melhor adequação
das competências às necessidades do mercado de trabalho como
na formação profissional dos trabalhadores a fim de melhorar a
sua empregabilidade. A Comissão não deveria ter em conta
unicamente as estruturas formais de avaliação das competências.
Uma cooperação estreita entre as instituições educativas, as em
presas e as organizações sindicais seria uma forma eficaz de
prever as necessidades actuais e futuras de competências.
5.6
No seu parecer sobre o tema Juventude em Movimento, o
Comité apoiou a criação de um Passaporte Europeu das Com
petências. Nele, afirmou que «os passaportes existentes (Euro
pass e Passaporte Juventude) devem ser reunidos num instru
mento global que abrangeria, num formato único, um curriculum
vitae (CV) tradicional, a aprendizagem formal (Europass) e as
aprendizagens não formais e informais […]. O êxito do Passa
porte Europeu das Competências dependerá, entre outros facto
res, da forma como for aceite pelos empregadores e utilizado
pelos jovens que devem continuar a beneficiar das necessárias
medidas de aconselhamento e apoio».
5.7
O Comité considera fundamental a elaboração de estra
tégias globais de aprendizagem ao longo da vida, razão por que
aprova a elaboração de um manual de políticas europeias que
defina um quadro para a aplicação de estratégias de aprendiza
gem ao longo da vida, e a revisão do plano de acção em
matéria de educação e formação de adultos.
5.8
O Comité pode igualmente apoiar as outras iniciativas
em preparação, como a finalização da classificação europeia
de competências, aptidões e profissões (ESCO), enquanto
interface comum entre o mundo do emprego e o mundo do
ensino e da formação, e a reforma dos sistemas de reconhe
cimento de qualificações profissionais. Para tal, é necessário,
sobretudo, examinar e adaptar os modelos educativos na Eu
ropa, avaliar os sistemas educativos, reavaliar os métodos peda
gógicos e de ensino e investir fortemente numa educação de
qualidade ao alcance de todos. Os sistemas educativos devem
estar aptos a preparar as pessoas para reagirem aos actuais
desafios do mercado de trabalho. A cooperação estreita com
as empresas é particularmente importante. A classificação
ESCO deveria ser mais compreensível e operativa, sobretudo
para as PME. O recenseamento previsto pode funcionar como
um factor limitativo da flexibilidade necessária à combinação de
diferentes competências para realizar tarefas em constante reno
vação ou mudança e que as pequenas empresas têm de cumprir
com um número reduzido de trabalhadores.
5.9
Para garantir uma melhor adequação entre as competên
cias e as necessidades do mercado de trabalho, o Comité des
taca, em particular, o papel essencial que os conselhos sectoriais
europeus podem desempenhar em matéria de emprego e de
competências (CSE). Constituem uma excelente plataforma de
mobilização das experiências concretas dos diferentes actores
sociais que integram esses conselhos, nomeadamente em
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matéria de análise dos empregos e das competências do futuro e
sua classificação (ESCO) ou de análise das mudanças que se
verificam em determinadas competências profissionais requeri
das para actividades específicas (18).
5.10
O Comité aplaude a decisão da Comissão de analisar,
em cooperação com os Estados-Membros, a situação das cate
gorias profissionais altamente móveis, em particular os investi
gadores, de modo a facilitar a sua mobilidade geográfica e
intersectorial tendo em vista a instauração do Espaço Europeu
da Investigação até 2014.
5.11
Aplaude também o esforço sistemático da Comissão
para reagir à evolução demográfica e à escassez de algumas
qualificações nos mercados de trabalho europeus através do
apoio às migrações económicas no quadro do Programa de
Estocolmo. Para optimizar o potencial contributo da migração
para o pleno emprego, seria conveniente integrar melhor os
migrantes que já residem legalmente na União Europeia, em
particular através da eliminação de obstáculos ao emprego
como a discriminação ou o não reconhecimento de competên
cias e qualificações, que expõem os migrantes ao desemprego e
à exclusão social. Neste domínio, a anunciada Nova Agenda
para a Integração será, seguramente, um elemento positivo.
5.12
O Comité reitera a importância de reconhecer os resul
tados da aprendizagem não formal, como o fez no seu parecer
anteriormente referido sobre a iniciativa «Juventude em movi
mento». O debate sobre os meios de reconhecimento dever-se-ia
centrar, também, na qualidade da educação e formação presta
das, na sua supervisão e no seu acompanhamento. É importante
que todos possam beneficiar das medidas destinadas a valorizar
a aprendizagem não formal.
6. Melhorar a qualidade do emprego e as condições de
trabalho
6.1
Na comunicação em apreço, a Comissão evoca o pleno
emprego como um objectivo. Importa, no entanto, compreen
der que se trata de melhorar a qualidade do trabalho e as
condições laborais.
6.2
As conclusões do quinto relatório da Eurofound (19) so
bre as condições de trabalho revelam que «desenvolver um
emprego e trabalho de qualidade é fulcral para a concretização
dos objectivos europeus (da Estratégia Europa 2020)». O inqué
rito descreve igualmente algumas das actuais tendências do mer
cado de trabalho europeu. Entre os aspectos positivos, salienta
que a duração habitual da semana de trabalho (40 horas) con
tinua a ser a norma para a maior parte dos trabalhadores eu
ropeus e que a percentagem de contratos permanentes aumen
tou até 2007, quando teve início a crise mundial. Contudo,
revela igualmente que de então para cá, a instabilidade do em
prego e a intensidade do trabalho aumentaram e que um nú
mero elevado de europeus receia perder o emprego antes de
chegar aos 60 anos.
(18) JO C 132/26 de 3.5.2011, JO C 347/1 de 18.12.2010 e
JO C 128/74 de 18.5.2010.
(19) Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de
Trabalho, quinto relatório, www.eurofound.europa.eu.
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6.3
As consequências da crise económica mundial para o
mercado de trabalho far-se-ão provavelmente sentir ainda por
muito tempo. Por isso, o Comité recomenda à Comissão que
tenha em conta as conclusões do inquérito da Eurofound sobre
as condições de trabalho na Europa quando decidir reabrir os
debates sobre a qualidade do emprego e as condições de traba
lho (quer se trate de resultados positivos, de problemas persis
tentes ou de problemas introduzidos pela crise).

6.4
A prioridade é a criação de empregos de qualidade. Os
Estados-Membros devem empenhar-se na reforma dos seus mer
cados de trabalho para apoiar o crescimento e contribuir para o
equilíbrio entre a oferta e a procura.

6.5
Deste ponto de vista, a proposta da Comissão de analisar
a eficácia da legislação da UE no domínio social visa, sobretudo,
apoiar os esforços dos Estados-Membros para levar a cabo re
formas que sejam coerentes com a prioridade de criar postos de
trabalho de qualidade.

6.6
No que diz respeito à Directiva relativa ao destacamento
de trabalhadores, o CESE aprova os esforços da Comissão no
sentido de apoiar a sua aplicação unificada e correcta, reforçar a
cooperação administrativa entre os Estados-Membros, estabele
cer um sistema de informação electrónico e respeitar as normas
dos Estados-Membros em matéria de trabalho, respeitando a
legislação laboral nacional e a Carta dos Direitos Fundamentais
da União Europeia.

6.7
A intensidade do trabalho aumentou substancialmente
nos últimos 20 anos. Estudos da Agência Europeia para a Se
gurança e Saúde no Trabalho, realizados no âmbito da estratégia
comunitária de saúde e segurança no trabalho, chamaram a
atenção para os riscos actuais e futuros, como o stress, os pro
blemas músculo-esqueléticos, a violência e o assédio no local de
trabalho. Relativamente à revisão da legislação em matéria de
saúde e segurança no trabalho, o Comité considera que esta
deve ser objecto de diálogo e de acordos com os parceiros
sociais. É necessário insistir, em primeiro lugar, na aplicação
coerente dos instrumentos existentes, na sensibilização e na
assistência aos trabalhadores e às empresas.

6.8
Quanto às actividades lançadas no domínio da informa
ção e da consulta, o CESE apoia a consulta prévia dos parceiros
sociais europeus no âmbito da criação de um quadro europeu
para a reestruturação. No contexto deste diálogo, será possível
determinar se as directivas existentes estabelecem o enquadra
mento adequado para um diálogo construtivo entre a direcção,
as organizações sindicais e os representantes dos trabalhadores
ao nível da empresa.

6.9
No que respeita às directivas relativas ao trabalho a
tempo parcial e aos contratos a termo resultantes de acordos
comuns dos parceiros sociais europeus e que constituem, até ao
momento, uma ferramenta eficaz para reforçar a flexibilidade
interna, o Comité é de opinião que a Comissão deve confirmar
se os parceiros sociais europeus consideram necessária a sua
revisão.
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7. Os instrumentos financeiros da UE
7.1
Num período de consolidação orçamental, a União Eu
ropeia e os Estados-Membros devem centrar-se numa melhor
utilização dos recursos financeiros da UE e, nesse quadro, pri
vilegiar também a criação de emprego e o aumento das quali
ficações profissionais. É indubitável que a política de coesão
contribui para o desenvolvimento de competências e para a
criação de emprego, nomeadamente no domínio da economia
verde agora em expansão. É possível explorar melhor o poten
cial dos instrumentos financeiros de apoio às reformas nos
domínios do emprego, da educação e da formação.

7.2
É por essa razão que o Comité apoia a Comissão quando
esta insta os Estados-Membros a centrarem as intervenções do
Fundo Social Europeu (FSE) e de outros fundos nas quatro
prioridades enunciadas na Comunicação em análise, bem
como nas medidas e reformas que podem daí advir, contri
buindo, dessa forma, para a prossecução dos objectivos da
Agenda e das metas nacionais da Estratégia Europa 2020.

7.3
Neste sentido, o FSE, em particular, desempenha um
papel preponderante, pois será um elemento positivo em todos
os domínios observados. O FSE pode ajudar a apoiar os vários
componentes da flexigurança, a prever e desenvolver competên
cias, a desenvolver formas inovadoras de organização do traba
lho, incluindo no domínio da saúde e segurança no trabalho, a
desenvolver o empreendedorismo e a promover a criação de
empresas ou, ainda, a apoiar os trabalhadores com deficiência,
os grupos desfavorecidos no mercado de trabalho ou os grupos
em risco de exclusão social.

7.4
No seu parecer, o CESE formulou diversas recomenda
ções sobre o futuro do Fundo Social Europeu (20). Entre outras,
o CESE faz, nesse parecer, as seguintes afirmações: «Devem ser
retiradas lições da utilização do FSE para apoiar o relançamento
económico e o crescimento económico da União Europeia, in
tensificando o apoio às micro, às pequenas e às médias empre
sas e aos agentes da economia social, no cumprimento dos
objectivos do FSE, e introduzindo melhorias sociais, tanto ao
nível da manutenção e criação de empregos como da inclusão
social, em particular através do trabalho».

7.5
No que diz respeito ao futuro orçamento da UE, o acres
centa, no mesmo parecer, que «o FSE é o instrumento privile
giado para apoiar a execução da estratégia europeia […]. Dada a
actual situação económica, o FSE tem de continuar a ser, por
conseguinte, um instrumento estratégico e financeiro impor
tante e ser dotado de mais recursos consentâneos com os de
safios acrescidos que terá de enfrentar (taxas de desemprego
mais elevadas), acompanhando pelo menos o aumento do or
çamento geral da União Europeia, ou seja, pelo menos 5,9 %,
valor que a Comissão Europeia propõe como aumento geral do
orçamento da UE para 2011».
(20) JO C 132/8 de 3.5.2011.

29.10.2011

PT

Jornal Oficial da União Europeia

7.6
O Comité congratula-se com os benefícios e os resultados do programa Progress, da UE, em prol do
emprego e da solidariedade social, no âmbito do Quadro estratégico 2007-2013. Ao mesmo tempo,
congratula-se com o facto de, no quadro da nova revisão dos seus instrumentos financeiros, a Comissão
ter lançado uma consulta pública sobre a estrutura, o valor acrescentado, as acções, o orçamento e a
aplicação do novo instrumento que sucederá ao programa Progress e que permitirá fazer face aos novos
desafios que a União terá de enfrentar no domínio social e do emprego.

Bruxelas, 13 de Julho de 2011
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Staffan NILSSON
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