
 

 

 
 

RELATÓRIO SUMÁRIO 
Grupo de Trabalho sobre uma economia mais forte, justiça social e emprego, 

presidido por Iratxe García Pérez, Parlamento Europeu  
17 de dezembro de 2021, das 11.00 às 13.00 

 

1. Considerações iniciais da presidente 
 

A presidente deu início à reunião recordando o objetivo do grupo de trabalho, a saber, contribuir para a 
preparação dos debates e propostas do Plenário da Conferência, no âmbito da Declaração Conjunta e do 
Regulamento Interno da Conferência sobre o Futuro da Europa. Para tal, deve debater as recomendações 
dos painéis de cidadãos nacionais e europeus, bem como os contributos apresentados na plataforma digital 
multilingue relacionados com os temas do grupo de trabalho. A presidente também informou os membros 
do grupo de trabalho de que desejava que as futuras reuniões do grupo fossem transmitidas via Internet e 
perguntou se alguém se opunha a tal. Não foram levantadas objeções.  
Alguns membros do grupo de trabalho que apresentaram observações ao projeto de relatório sumário da 
reunião de outubro de 2021 solicitaram informações sobre o seguimento que lhes foi dado. Foram 
informados de que as suas observações foram tidas em conta e constarão da versão final do relatório sumário 
que será traduzido e carregado na plataforma.  
Um membro evocou o equilíbrio do tempo de uso da palavra entre homens e mulheres no grupo de trabalho 
e propôs que se trabalhe com listas de oradores preestabelecidas para abordar esta questão.  
Alguns membros referiram que o relatório intercalar sobre a plataforma digital multilingue não refletia 
algumas propostas mais apoiadas e comentadas.  
 
2. Debate 

 
O debate foi organizado em torno de dois pontos diferentes, refletindo o vasto leque de questões tratadas 
pelo grupo de trabalho, a saber: justiça social e emprego, e uma economia mais forte para o futuro. 
 
2.1. Justiça social e emprego 
A presidente introduziu este ponto destacando algumas das principais ideias refletidas na plataforma digital 
multilingue, incluindo: a transformação do plano de ação para a aplicação do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais em algo mais vinculativo; a luta contra as desigualdades e a pobreza, nomeadamente através de uma 
Garantia para a Infância reforçada, de uma Garantia para a Juventude reforçada e de uma diretiva relativa a 
salários mínimos mais forte; e a ideia de um rendimento básico incondicional, que está a ganhar terreno. 
Outras ideias incluem: apoiar a concorrência leal e sustentável no mercado interno mediante a inovação, 
empregos de qualidade, salários dignos, condições de trabalho adequadas, ambientes de trabalho seguros, 
a igualdade de tratamento, a mobilidade justa, incluindo uma melhor coordenação dos sistemas de 
segurança social, a promoção do diálogo social e uma melhor regulamentação; promover a habitação a 
preços acessíveis; facilitar a inclusão das pessoas com deficiência; lançar uma estratégia eficaz para a 
igualdade das pessoas LGBTIQ; e melhorar a igualdade entre homens e mulheres. A presidente salientou que 
o grupo de trabalho se deveria centrar em propostas orientadas para o futuro e não em propostas e iniciativas 
já existentes ou em preparação.  
Na sua intervenção, o porta-voz explicou que o trabalho do painel não foi concluído, uma vez que a terceira 
sessão do painel de cidadãos europeus teve de ser adiada devido à situação da COVID-19. Nesta altura, o 
painel tem mais de 300 «orientações», que devem ser aperfeiçoadas e reduzidas a um menor número de 
recomendações na terceira sessão do painel. A título de exemplo, indicou a harmonização dos direitos dos 



 

 

trabalhadores – que reconheceu ser difícil de alcançar a curto prazo, mas pode ser mais fácil de aceitar no 
âmbito de um processo gradual mais longo vinculado a um calendário preciso. Outros exemplos 
apresentados incluem: a criação de uma política social e de cuidados de saúde comum, que permita que 
ambos os progenitores beneficiem de uma licença com a mesma duração para cuidarem dos seus filhos; e a 
promoção do trabalho nas cidades e aldeias mais pequenas.  
Alguns oradores referiram-se à necessidade de reforçar os aspetos sociais da Europa. De um modo mais geral, 
alguns sugeriram medidas para assegurar a plena aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, bem como 
a inclusão nos Tratados de um protocolo sobre o progresso social. Mais especificamente, alguns instaram à 
realização de progressos no domínio da convergência económica e social na Europa – não só entre os 
diferentes Estados-Membros, mas também entre as regiões e entre as cidades e as zonas rurais e remotas. 
No domínio do trabalho, apelou-se à adoção de salários justos e dignos, incluindo salários mínimos, bem 
como à adaptação da legislação em matéria de teletrabalho e de trabalho flexível, à resolução do problema 
dos trabalhadores das plataformas digitais e dos estágios não remunerados, à garantia de uma mobilidade 
laboral justa na UE e à prevenção do dumping social; o reforço da negociação coletiva foi igualmente 
mencionado neste contexto. Em termos de igualdade de género, os oradores salientaram a necessidade de 
integrar a igualdade de género, mas também de fazer progressos em questões mais concretas – como as 
disparidades salariais entre homens e mulheres, as quotas em cargos superiores, a elaboração de um índice 
de medição da igualdade de género, bem como a garantia de que a licença parental seja um direito igual para 
ambos os progenitores. Alguns oradores salientaram a necessidade de combater a pobreza, nomeadamente 
garantindo que os Estados-Membros disponham de sistemas eficazes de seguro de desemprego e de 
pensões.  
No entanto, outros oradores salientaram que as empresas são essenciais para criar os postos de trabalho e 
a riqueza necessários para a Europa social que muitos desejam. Estes oradores acrescentaram ainda que é 
fundamental que existam empresas fortes e que se garanta um espírito empresarial na UE através do 
investimento na capacidade de crescimento no futuro e do aumento da competitividade da UE.  
Estes oradores assinalaram que já existe uma forte dimensão social na legislação da UE e que esta última não 
necessita de ser reinventada, mas sim aplicada eficazmente. Ao mesmo tempo, assinalaram que as empresas 
se debatem frequentemente com dificuldades face aos diversos níveis de legislação com que se veem 
confrontadas, o que afeta a sua capacidade de inovar e competir e pode mesmo prejudicar o mercado único. 
Para evitar uma burocracia excessiva, estes oradores apelaram à aplicação correta de instrumentos como os 
testes das PME, as avaliações ex post e o princípio de «entra um, sai um» e propuseram um «controlo da 
competitividade» de todas as novas iniciativas. Alguns oradores salientaram a importância da 
subsidiariedade — agir onde é mais eficaz – e que a ação da UE é mais adequada em alguns domínios, mas 
que noutros a ação a nível nacional, regional ou local pode ser mais eficaz.  
A educação foi evocada por vários oradores como chave para o futuro da economia europeia. Entre as ideias 
concretas contam-se: uma melhor adaptação dos currículos, a harmonização dos sistemas de classificação e 
dos planos de ensino, mas também a garantia de que os estudantes possam reunir-se para trocar 
experiências.  
Alguns oradores também abordaram a fiscalidade e pediram para se evitar a concorrência fiscal prejudicial, 
assegurando simultaneamente que as empresas multinacionais paguem impostos onde realizam lucros.  
A transformação digital foi mencionada por alguns oradores como uma oportunidade, mas também no 
contexto da garantia de que ninguém seja deixado para trás.  
 
2.2. Uma economia mais forte para o futuro 
A presidente abriu este ponto da ordem do dia destacando algumas das principais ideias refletidas na 
plataforma digital multilingue, designadamente a sugestão de desenvolver um novo modelo de crescimento 
para a Europa, revendo a governação económica da UE de modo a refletir as suas prioridades – o Pacto 
Ecológico, os direitos sociais e os objetivos de desenvolvimento sustentável –, reforçar a resiliência da Europa 



 

 

face a crises futuras e tornar a economia europeia mais antropocêntrica, prestando mais atenção ao 
progresso humano e protegendo os recursos naturais. 
Na sua intervenção, o porta-voz explicou que o pensamento do seu colega essencialmente abordava a forma 
como a economia se pode tornar mais ecológica e mais respeitadora do ambiente. Tal poderá ser alcançado 
através de uma utilização mais eficiente dos recursos – por exemplo, através da reciclagem, de produtos 
menos nocivos para o ambiente, da redução dos resíduos e de uma melhor educação dos cidadãos.  
A discussão prosseguiu com um debate sobre o equilíbrio entre proteção social e competitividade 
económica. Alguns oradores salientaram a necessidade de investimentos, tanto públicos como sociais, e 
defenderam a reforma da governação económica da UE, também a fim de refletir as transições digital e 
ecológica. Estes oradores salientaram igualmente a necessidade de assegurar que as transições sejam justas 
e que ninguém seja deixado para trás. Outros consideraram que a competitividade constitui um pré-requisito 
para o nosso tão apreciado modelo social europeu, bem como para o êxito das transições digital e ecológica, 
e mostraram-se preocupados por a competitividade da Europa estar a ficar para trás, pelo que solicitaram 
que esta seja objeto de controlo. Salientaram também que um sistema orçamental sólido, um maior 
investimento em investigação e inovação, a promoção do crescimento e a garantia da previsibilidade jurídica 
são igualmente importantes. Mostraram-se ainda preocupados com algumas das propostas apresentadas, 
uma vez que poderiam desencorajar os cidadãos de trabalhar.  
Outra questão levantada por vários oradores foi a necessidade de combater a evasão e a elisão fiscais e de 
assegurar que todas as empresas paguem a sua quota-parte de impostos. 
Foi também levantada a questão da igualdade de acesso à Internet.  

 
3. Considerações finais da presidente 

 
A presidente concluiu afirmando que, uma vez que esta reunião consagrou mais tempo ao tema «Justiça 
social e emprego», a próxima reunião abordará, em primeiro lugar, o tema «Uma economia mais forte para 
o futuro». 
Em resposta ao pedido de alguns membros para que se realizem mais reuniões do grupo de trabalho, mesmo 
que sejam totalmente virtuais, a presidente informou que tal não colocaria quaisquer dificuldades.  
 
  



 

 

ANEXO Lista dos membros do Grupo de Trabalho sobre uma economia mais forte, justiça social e 
emprego 
 

Presidente:  Iratxe GARCIA PEREZ (Parlamento Europeu) 
Porta-voz: Eoin STAFFORD  
Forma de 

tratamento Nome próprio Apelido Componente 

        
Sr. Vincenzo AMENDOLA Conselho 

Sra. Clotilde   ARMAND Representante local/regional 
Dep. Manon AUBRY Parlamento Europeu 
Sra. Regina BASTOS Eventos/painéis de cidadãos nacionais 
Dep. Nicola BEER Parlamento Europeu 
Sr. Markus BEYRER Parceiros sociais 

Dep. Gabriele BISCHOFF Parlamento Europeu 
Sra. Maret Michaela BRUNNERT  Painéis de cidadãos europeus 
Sr. Christian  BUCHMANN Parlamentos nacionais 
Sr. Jan CHLUP Eventos/painéis de cidadãos nacionais 

Sra. Leah CORSMIT Eventos/painéis de cidadãos nacionais 
Sra.  Rosianne  CUTAJAR Parlamentos nacionais 
Sra. Helena DALLI Comissão Europeia 
Sra. Elisa  GAMBARDELLA Sociedade civil 
Dep. Iratxe GARCÍA PÉREZ Parlamento Europeu 
Sr.  Wilm GEURTS Conselho 

Dep. Roman HAIDER Parlamento Europeu 
Sra. Eveliina  HEINÄLUOMA Parlamentos nacionais 
Dep. Michiel HOOGEVEEN Parlamento Europeu 
Sra. Meira  HOT Parlamentos nacionais 

Sra. Camila Isabelle 
Charlotte JENSEN Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Siim  KALLAS Parlamentos nacionais 
Sr. Joémy LINDAU Painéis de cidadãos europeus 
Sr. Stefano  MALLIA Comité Económico e Social Europeu 

Sra. Vladimíra  MARCINKOVÁ Parlamentos nacionais 
Sra. Mairead MCGUINNESS Comissão Europeia 
Sra.  Andreja METELKO-ZGOMBIC Conselho 
Dep. Roberta METSOLA Parlamento Europeu 
Sr. Radu-Mihai  MIHAIL Parlamentos nacionais 

Sra. Lucía  MUÑOZ Parlamentos nacionais 
Dep. Siegfried MUREȘAN Parlamento Europeu 
Dep. Niklas Hendrik NIENASS Parlamento Europeu 
Sra. Marina  NIKOLAOU Parlamentos nacionais 
Sra. Aoife O’LEARY Painéis de cidadãos europeus 



 

 

Sr. Władysław  ORTYL Comité das Regiões 
Sr. Kacper PAROL Painéis de cidadãos europeus 

Dep. Sirpa PIETIKÄINEN Parlamento Europeu 
Sr. Neale  RICHMOND Parlamentos nacionais 
Sr. Vibe RØMER WESTH Conselho 
Sr. Oliver  ROPKE Comité Económico e Social Europeu 
Sr. Christophe ROUILLON Comité das Regiões 
Sr. Vladimír ŠORF Painéis de cidadãos europeus 
Sr. Eoin STAFFORD  Painéis de cidadãos europeus 
Sr.  Andres SUTT Conselho 

Sra.  Katja TRILLER VRTOVEC Conselho 
Sra. Els  VAN HOOF Parlamentos nacionais 
Dep. Monika VANA Parlamento Europeu 
Sr.  Luca VISENTINI Parceiros sociais 

Sra. Ružica  VUKOVAC Parlamentos nacionais 
 


