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SOCIEDADES IGUALITÁRIAS: EUROPA SOCIAL

Nas últimas décadas assistimos ao aumento das 
desigualdades sociais e das disparidades na 
distribuição de rendimento. Esta tendência tem 
que parar! A repartição da riqueza é desigual. 
Neste contexto, o Partido Socialista Europeu luta 
pelo progresso social e por uma vida melhor para 
todos. Nos últimos meses, a família socialista 
tomou importantes iniciativas: adoptou o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, contribuiu para o 
avanço da nova directiva de destacamento de tra-
balhadores, procurou de  nir o conceito europeu 
de desigualdade. Iniciativas que devem ser apro-
fundadas para prosseguirem. Em 2019 vamos 
pedir aos cidadãos europeus um mandato claro 
que nos permita seguir em frente e criar uma 
Europa social. Queremos levar à prática os vinte 
princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. 
Queremos que a União Europeia seja número um 
na implementação dos Objectivos de Desenvol-
vimento Sustentável. Para estancar o aumento 
das diferenças entre Estados-Membros, entre 
regiões, entre cidades, entre o género e os cida-
dãos, o combate pela igualdade deverá ser uma 
prioridade para as políticas da UE. Na Europa, 
todos, devem ter direito a um rendimento digno, 
boas condições de trabalho, acesso a cuidados 
de saúde com qualidade, aprendizagem ao longo 
da vida, garantia de uma pensão decente. Vamos 
bater-nos para que 2019 seja um ano de viragem 
na UE, dando prioridade ao social!

O actual modelo económico deve ser posto 
aprova. Exigimos uma mudança de paradigma! O 
emprego e as políticas sociais devem deixar se 
ser entendidas como despesas para passarem 
a ser compreendidas como investimento social 
gerador de prosperidade repartida. Exigimos 
sistemas  scais redistributivos para partilhar os 
proveitos obtidos e desenvolver sociedades mais 
justas e menos desiguais. Defendemos a tribu-
tação progressiva do rendimento, impostos mais 
elevados sobre a riqueza,  scalidade progressiva 
no imobiliário, tributação sobre comissões, divi-
dendos e acções. A nível europeu devem ser in-
ventariados os regimes  scais do rendimento e da 

riqueza para que a realidade seja efectivamente 
re  ectida, para melhorar a e  ciência tributária e a 
redistribuição.

Combater a desigualdade com trabalho decente 
para todos! Contribuir para melhorar o padrão de 
vida dos europeus, aumentar salários e o poder 
de compra, combater a concorrência salarial que 
reduz salários. É hora do rápido aumento salarial! 
Só com trabalho digno para todos combateremos 
as desigualdades. Os salários devem aumentar 
em consequência da melhor repartição dos lucros. 
Apoiamos os esforços de negociação colectiva 
para atingir este objectivo. Para os baixos rendi-
mentos defendemos um salário mínimo acima do 
limiar de pobreza para todos os Estados-Mem-
bros, quer seja estabelecido por via legal ou por 
via da negociação colectiva, para que nenhum tra-
balhador seja forçado a viver na pobreza. Vamos 
propor um Contrato Europeu para regular o salário 
mínimo tendo em conta as particularidades nacio-
nais e aplicado a todos os trabalhadores, sem 
excepção, incluindo os mais jovens. Igual salário 
para trabalho igual, tendo em conta condições de 
trabalho idênticas, independentemente do local, 
a dimensão da empresa, idade do trabalhador, 
capacidades, género e orientação sexual, origem 
étnica ou nacionalidade, ou o tipo de contratação. 
A disparidade salarial entre homens e mulheres é 
totalmente inaceitável, por isso propomos reduzi-
la, pelo menos em 2% ao ano, até à plena elimina-
ção em 2030. Queremos que homens e mulheres 
partilhem em paridade os cargos de che  a, mel-
horando a representatividade progressivamente 
até atingir esse objectivo. O PSE está igualmente 
empenhado na redução das disparidades salariais 
entre Estados-Membros.

A transformação do trabalho, a revolução digital, 
o trabalho digital e a evolução rápida do mer-
cado laboral não devem prejudicar os padrões 
europeus do trabalho e do emprego. A era digital 
tem um enorme potencial para transformar para 
melhor as nossas sociedades e a nossa qualidade 
de vida pelo que devemos saber gerir as profun-
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das mudanças sociais que acarreta. Combatere-
mos a pobreza no trabalho, os contratos de zero 
horas, os estágios não remunerados e todas as 
modalidades de trabalho precário. O estatuto do 
trabalhador deve ser claro e objectivo, quer seja 
trabalhador por conta de outrém ou trabalhador 
independente. Isto é particularmente importante 
tendo em conta as novas plataformas de trabalho, 
que muitas vezes combinam as obrigações ante-
riores com os riscos recentes assumidos. Que-
remos regras comuns, nos termos da legislação 
europeia, que não diminuam os padrões nacionais 
das condições de trabalho dignas, com contratos 
adequados, com direitos à saúde e à segurança 
no trabalho. Achamos que os trabalhadores 
devem ter o direito ao lazer, desligando os disposi-
tivos de comunicação fora do horário de trabalho 
e nos termos contratados, a  m de garantir o bom 
equilíbrio entre a vida familiar e a vida pro  ssio-
nal, prevenindo as doenças do foro pro  ssional. A 
privacidade do trabalhador deverá ser defendida 
contra o uso invasivo de dados, precavendo que 
os efeitos da revolução digital não resultem em 
perda para os trabalhadores.

Nas sociedades actuais, a maioria das pessoas 
muda de emprego várias vezes e adquire novas 
competências ao longo da vida. Muitos bene  ciam 
de novas oportunidades, porém o novo mercado 
de trabalho pode criar reais e objectivas di  cul-
dades aos novos candidatos pelo que o apoio 
público, forte e concreto, deve ser posto em prá-
tica para ajudar os trabalhadores na transição e 
na integração nas novas carreiras pro  ssionais. 
É indispensável um impulso da UE para fazer 
avançar as estratégias de investimento social em 
todos os Estados-Membros. A UE deve reconhecer 
a aprendizagem ao longo da vida como um direito 
de todos os trabalhadores e deve promover a for-
mação no local de trabalho como prática corrente. 
Os tempos de estágio e de licença para formação 
devem ser pagas aos trabalhadores e extensível 
aos cuidadores das crianças ou aos familiares 
dependentes. Também os direitos adquiridos num 
emprego não devem cessar quando se muda para 
outro empregador, contrato ou país. É necessário 
legislação europeia que garanta a mobilidade ou 
o  m da carreira, sem perda da protecção social e 
do direito à pensão por velhice.

Sindicatos fortes e constante diálogo social são 
cruciais para a prosperidade partilhada. São indis-
pensáveis pelas propostas e soluções que apre-
sentam, para os desa  os que empregadores e 
trabalhadores enfrentam. Razões pelas quais que-
remos ampliar os acordos colectivos a formas de 
emprego não padronizadas e exigimos mais acor-
dos e mais sindicalização. Retomaremos o diálogo 
social europeu e continuamos a apoiar o reforço 
das capacidades dos parceiros sociais, incluindo 
patrões e sindicatos a nível nacional. Insistiremos 
para que as políticas da UE não só respeitem, 
mas também promovam os acordos dos parceiros 
sociais a nível europeu, mas também a nível inter-
nacional e nacional. Apoiamos os direitos dos tra-
balhadores a sindicalizar, a representar, a consul-
tar, a informar e à greve. Prosseguiremos no 
reforço do diálogo entre as instituições europeias, 
os sindicatos e a sociedade civil.

Combater as desigualdades com protecção social 
é decisivo para proteger os trabalhadores da 
exploração e da concorrência com base em baixos 
padrões, o que signi  ca mobilidade justa. Quere-
mos que a futura Autoridade Europeia do Trabalho 
seja su  cientemente forte para acabar com os 
abusos e garanta que todos os trabalhadores 
europeus estão protegidos pela segurança social. 
Exigimos a justa implementação da directiva 
relativa ao destacamento de trabalhadores, com 
regras claras contra as empresas de fachada. As 
empresas devem ter actividade concreta no país 
em que se sediam e não podem fugir às respon-
sabilidades  scais e sociais. Vamos reforçar a res-
ponsabilidade social e ambiental das empresas e 
escrutinar o cumprimento das obrigações em toda 
a cadeia de oferta, pré-requisitos essenciais para 
a contratação pública.

 No mundo do trabalho em constante mudança, 
combater as desigualdades implica alargar a 
protecção social a todos os cidadãos europeus, 
independentemente das formas de emprego e da 
situação laboral. Um sistema de segurança social 
sólido e con  ável deve proteger todos os cida-
dãos, incluindo trabalhadores desempregados, 
independentes, empregos “atípicos” e sazonais, 
contra os riscos da actividade pro  ssional. A cer-
teza na remuneração é essencial. Para proteger 
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os mais vulneráveis, é necessário garantir um 
rendimento mínimo para que ninguém caia na 
pobreza e  que sem habitação. Queremos metas 
claras para aumentar as horas de descanso na 
Europa. Exigimos pensões decentes que permi-
tam uma vida condigna aos mais velhos. No caso 
de um Estado-Membro registar um forte e súbito 
aumento do desemprego, deve ser disponibilizado 
um apoio temporário europeu ao sistema nacional 
de subsídio de desemprego.

As desigualdades são particularmente severas 
quando se trata da saúde. Defendemos que todos 
devem ter acesso em tempo útil a cuidados de 
saúde de qualidade. O bem-estar das sociedades 
depende em muito do nível assistencial, à igual 
oportunidade de acesso aos cuidados de saúde 
preventivos e curativos de elevada qualidade. As 
políticas de austeridade e a privatização dos ser-
viços degradaram a oferta pública em toda a UE. 
Rea  rmamos que os sistemas de saúde públicos 
estão melhor apetrechados para prestar servi-
ços acessíveis e a baixo custo a todos. Apoiamos 
uma política de preços do medicamento, justa e 
transparente, o acesso à vacinação para todas as 
crianças e a garantia do direito à saúde sexual e 
reprodutiva. Consideramos prioritário promover a 
saúde e prevenir a doença como forma e  caz de 
garantir a saúde física e mental ao longo da vida.

Como as diferenças não justi  cam desigualdades, 
nem a descriminação, promoveremos a socie-
dade inclusiva, aberta, livre e respeitadora das 
diferenças, dos direitos e deveres para todos. 
Promoveremos a solidariedade inter-geracional. 
Seremos intransigentes na defesa das pessoas 
portadoras de de  ciências. Vamos assegurar que 
sejam apoiadas para que desfrutem das mesmas 
oportunidades na educação e no mercado de tra-
balho. Vamos garantir que os espaços públicos 
sejam projectados e construídos garantindo aces-
sibilidade a todos, tendo em conta os portadores 
de necessidades especiais. Todos têm direito a 
cuidados de saúde e à protecção social para vive-
rem com dignidade.

Para que todos sejam bene  ciados o progresso 
deve combater as desigualdades. Contribuiremos 
para construir condições de trabalho que permita 
uma boa qualidade de vida, sem interferir com 
o desenvolvimento pessoal, o tempo dedicado à 
família ou com o tempo de lazer, pelo que defen-
demos medidas e  cazes que remunerem a mater-
nidade e a paternidade, como a licença parental 
e de prestação de cuidados, bem como serviços 
de cuidados de elevada qualidade e disponíveis, 
como creches, residências para idosos ou outros 
dependentes. Assim, pensamos que os ganhos 
de produtividade gerados pelas novas tecnologias 
devem constituir oportunidades para aumentar 
salários ou para reduzir o tempo de trabalho, sem 

prejudicar a remuneração. A tecnologia não deve 
contribuir para agravar as falhas na sociedade, 
mas sim deve estar acessível a todos; para que a 
digitalização dos serviços a todos bene  cie.

De igual forma, a UE deve continuar a investir 
nos seus cidadãos. Desde logo nos mais jovens, 
garantindo-lhes acesso igual à educação e comba-
tendo o risco de pobreza, com a Garantia Infantil. 
A educação e os cuidados na primeira infância 
devem abranger os agregados familiares mais 
desfavorecidos. Será uma forma de combater a 
exclusão social. Em segundo lugar, com a Garan-
tia Jovem, reforçada e permanente, deve ajudar a 
próxima geração a encontrar emprego evitando a 
catástrofe do desemprego jovem que se registou 
no após crise  nanceira. Em terceiro lugar, apoiar 
os desempregados a regressarem ao mercado de 
trabalho, de  nindo políticas activas de emprego 
que possibilitem ofertas individuais de emprego 
com qualidade a cada candidato (oferta de 
emprego, formação, formação especializada).Em 
quarto, lugar nas ajudas aos trabalhadores que 
perdem o emprego quer devido à globalização, à 
digitalização, aos efeitos climáticos ou às crises 
económicas transformando o Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização num efectivo Fundo 
de Transição para garantir o investimento na 
capacitação, com mais competências e melhores 
perspectivas pro  ssionais e que permita aos tra-
balhadores a compra das empresas evitando o 
seu encerramento. Com o Fundo Social Europeu, 
a UE demonstrou disponibilidade para  nanciar a 
formação e a quali  cação dos seus trabalhadores, 
para combater a exclusão e o risco de pobreza; 
procuraremos aumentar estes fundos para que se 
adaptem a qualquer desa  o protegendo os mais 
vulneráveis.

Entendemos que os Estados-Membros, como os 
órgãos de poder local e regional, devem ter  exi-
bilidade orçamental necessária para investir em 
acções e estruturas sociais, como para desenvol-
ver redes de protecção social  áveis.

Investir nos serviços sociais é um compromisso 
estratégico que cria empregos, gera valor acres-
centado e contribui para o bem-estar de todos. 
Vamos pugnar para garantir que os serviços públi-
cos tenham meios para fornecer acesso efectivo 
e universal aos serviços sociais, à assistência mé-
dica, à habitação e aos bens essenciais. Vamos 
parar com a pressão para liberalizar e privatizar 
os serviços públicos e apoiar a economia e a 
inovação sociais, pois estamos convictos que é o 
caminho para combater a pobreza, gerar riqueza e 
bem-estar sustentável, promovendo a aprendiza-
gem e a sociedade participativa.

Para nós, os direitos sociais estão acima da liber-
dade económica e da concorrência. O que signi-
 ca que os direitos sociais e o progresso social 
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devem fazer parte da legislação europeia como 
um dos princípios fundamentais dos tratados da 
UE e rea  rmados no desenvolvimento da União 
Económica e Monetária.

A União Europeia é o melhor garante futuro, da 
paz e da prosperidade no nosso continente. No 
entanto, persistem desigualdades entre cidadãos, 
países, regiões e cidades europeias. Não deixa-
remos que as brechas se agravem entre áreas 
urbanas e rurais, não permitiremos que as regiões 
percam talentos e pessoas. O projecto europeu 
deve continuar a aproximar-nos, no mesmo camin-
ho, do progresso social e da prosperidade partil-
hada. Esta é a essência da política de coesão da 
UE, e reiteramos que deverá continuar a ser uma 
prioridade política e  nanceira da UE, disponível e 
acessível a todos os cidadãos da Europa. 

O Partido Socialista Europeu lutará por uma socie-
dade mais solidária, por sociedades mais justas 
e iguais. Nesta resolução, concentramo-nos nas 
nossas prioridades para uma Europa Social. Está 
intimamente relacionada com as outras resolu-
ções e prioridades para este Congresso, que, em 
conjunto, rea  rmam o nosso compromisso e plano 
para uma Europa social, uma economia progres-
sista, um ambiente saudável e indústrias moder-
nas, uma verdadeira igualdade de género, um 
mundo justo, para políticas progressistas de asilo 
e de migração. No fundo, para uma democracia 
mais forte na Europa.
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