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Senhora Presidente,

A Comissão gostaria de agradecer à Assembleia da República o seu parecer sobre a 
proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui uma 
Autoridade Europeia do Trabalho {COM(2018)131 final}.

Esta proposta, apresentada no âmbito do Pacote Justiça Social, faz parte de uma série 
de iniciativas da Comissão tendo em vista concretizar o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais e promover a equidade e o bom funcionamento dos mercados de trabalho. O seu 
objetivo é contribuir para o reforço global do mercado interno, que constitui uma das 
prioridades da Comissão Juncker.

Ao longo da última década, o número de cidadãos móveis quase duplicou, tendo atingido 
os 17 milhões em 2017. A Comissão apresentou várias propostas tendo em vista garantir 
que o quadro legislativo da União Europeia em matéria de livre circulação de 
trabalhadores, liberdade de prestação de serviços e coordenação dos sistemas de 
segurança social esteja apto a dar resposta à realidade social e económica nos Estados- 
Membros e aos desafios da mobilidade crescente que se verifica em toda a Europa. No 
entanto, persistem certas preocupações no que diz respeito à aplicação efetiva e à 
garantia do cumprimento destas regras. A proposta tendo em vista criar uma Autoridade 
Europeia do Trabalho pretende abordar este aspeto, garantindo que a Autoridade possa 
prestar as informações e serviços respetivos aos trabalhadores e aos empregadores, bem 
como apoiar os Estados-Membros a nível da cooperação, troca de informações, 
realização de inspeções conjuntas e concertadas, avaliação de riscos, reforço das 
capacidades, mediação e colaboração em caso de perturbações do mercado de trabalho 
com incidência além fronteiras.
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A Comissão congratulase com o apoio dado pela Assembleia da República aos objetivos 
da proposta sobre a promoção de uma mobilidade justa.

O parecer da Assembleia da República foi colocado à disposição dos serviços 
competentes da Comissão. Estão neste momento em curso, entre a Comissão e os 
colegisladores, o Parlamento Europeu e o Conselho, debates sobre a proposta. A 
Comissão espera que seja possível chegar a acordo sobre a sua proposta num futuro 
próximo.

Paralelamente, foi criado um grupo consultivo sobre a Autoridade Europeia do 
Trabalho, que reúne representantes dos Estados-Membros, do Parlamento Europeu, dos 
parceiros sociais a nível europeu e de outras partes interessadas. Se bem que o grupo 
não participe no processo legislativo, a sua missão consiste em aconselhar a Comissão 
quanto à forma de construir a futura Autoridade, tendo em conta as boas práticas e 
procurando antecipar e resolver eventuais problemas.

A Comissão espera poder, no futuro, prosseguir o diálogo político com a Assembleia da 
República.

Com os melhores cumprimentos,
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