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7.3.2018 A8-0052/3 

Alteração  3 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

em nome do Grupo S&D 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, 

Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, 

Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 

emprego na Análise Anual do Crescimento para 2018 

2017/2260(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  2-A. Sublinha que o diálogo social e a 

negociação coletiva são fundamentais 

para que os empregadores e os sindicatos 

estabeleçam salários e condições de 

trabalho equitativas e que os sistemas de 

negociação coletiva sólidos aumentam a 

resistência dos Estados-Membros em 

períodos de crise económica; recorda que 

o direito à negociação coletiva é uma 

questão que diz respeito a todos os 

trabalhadores europeus e que tem 

implicações cruciais para a democracia e 

o Estado de direito, incluindo o respeito 

pelos direitos sociais fundamentais, e que 

a negociação coletiva é um direito 

fundamental europeu que as instituições 

europeias são obrigadas a respeitar, nos 

termos do artigo 28.º da Carta dos 

Direitos Fundamentais; apela, neste 
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contexto, a políticas que respeitem, 

promovam e reforcem a negociação 

coletiva e a posição dos trabalhadores nos 

sistemas de fixação dos salários, que têm 

um papel crucial na criação de condições 

de trabalho de elevada qualidade; entende 

que este esforço deve ser desenvolvido 

com vista a apoiar a procura agregada e a 

recuperação económica, reduzir as 

desigualdades salariais e combater a 

pobreza no trabalho;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/4 

Alteração  4 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

em nome do Grupo S&D 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, 

Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, 

Martina Michels, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, 

Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 

emprego na Análise Anual do Crescimento para 2018 

2017/2260(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  3-A. Afirma que, sete anos após o início 

do Semestre Europeu para a coordenação 

das políticas económicas, alguns dos 

desequilíbrios a nível social e de emprego 

mais relevantes na Europa, tais como a 

segmentação do mercado de trabalho, a 

dispersão salarial e a pobreza infantil, 

ainda não foram resolvidos, tendo-se, ao 

invés, agravado, o que revela que as 

políticas públicas a nível nacional são 

insuficientes para construir um mercado 

de trabalho europeu mais justo e que são 

necessárias políticas mais vigorosas e 

abrangentes a nível europeu para 

complementar os atuais esforços a nível 

nacional; salienta que a flexibilidade 

orçamental é vital para apoiar o 

investimento social nos direitos sociais, 

assim como a integração efetiva, em todas 
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as fases, de todos os princípios 

consagrados no Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais; sublinha que os 

programas de consolidação orçamental 

não deixam margem para investimentos 

em políticas sociais, que, pelo contrário, 

são objeto de cortes substanciais; solicita 

que qualquer medida orçamental proposta 

seja avaliada e acompanhada nos termos 

do artigo 9.º do TFUE, a fim de avaliar o 

seu impacto social;  

Or. en 



 

AM\1147857PT.docx  PE616.078v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

7.3.2018 A8-0052/5 

Alteração  5 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 

emprego na Análise Anual do Crescimento para 2018 

2017/2260(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  6-A. Insta a Comissão a emitir 

recomendações específicas por país que 

possam contribuir para o aumento do 

emprego e para pegadas ecológicas mais 

pequenas, e apela a que sejam realizados 

estudos independentes pormenorizados 

sobre os custos e os benefícios de uma 

transferência da carga fiscal (por 

exemplo, da tributação do trabalho para a 

tributação ambiental); sublinha que essas 

recomendações devem evitar repercussões 

indesejadas nos sistemas de segurança 

social e não devem ter um impacto 

desproporcionado nas pessoas com baixos 

rendimentos;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/6 

Alteração  6 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

em nome do Grupo S&D 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, 

Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, 

Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 

emprego na Análise Anual do Crescimento para 2018 

2017/2260(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  7-A. Lamenta que a forma como os 

dados são apresentados no projeto de 

Relatório Conjunto sobre o Emprego não 

seja clara, sendo, muitas vezes, 

inconclusiva, especialmente no que 

respeita à pobreza e à exclusão social, ou 

difícil de comparar, por exemplo, no que 

respeita à evolução dos salários, à 

produtividade e aos ganhos de capital, ou 

à carga fiscal sobre o trabalho e o capital; 

adverte para o facto de a produtividade 

multifatorial, que é fundamental para 

compreender a evolução da produtividade 

na economia europeia, não estar a ser 

medida; exorta, novamente, a Comissão a 

desenvolver e a complementar o painel de 

avaliação do Relatório Conjunto sobre o 

Emprego com novos indicadores que 
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abranjam os temas do Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais relacionados com a 

situação das mulheres no mercado de 

trabalho para além da questão salarial, o 

tratamento equitativo no emprego, a 

qualidade do emprego, os salários de 

subsistência, a proteção contra o 

despedimento, a cobertura em matéria de 

negociação coletiva, a sindicalização, o 

acesso aos cuidados para além do 

acolhimento de crianças, os espaços de 

trabalho seguros e saudáveis, a cobertura 

da proteção social, os subsídios de 

desemprego, os regimes de rendimento 

mínimo, as pensões adequadas, a inclusão 

de pessoas com deficiência, os cuidados a 

longo prazo, o acesso à habitação e o 

acesso a serviços essenciais;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/7 

Alteração  7 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

em nome do Grupo S&D 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, 

Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, 

Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 

emprego na Análise Anual do Crescimento para 2018 

2017/2260(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Concorda com a Comissão quanto 

ao facto de os sistemas de proteção social 

deverem garantir o direito a prestações de 

rendimento mínimo; insta os 

Estados-Membros a fixarem um 

rendimento mínimo adequado acima do 

limiar da pobreza, em conformidade com a 

legislação e as práticas nacionais e com a 

participação dos parceiros sociais, e a 

assegurarem que seja acessível a todas as 

pessoas e orientada para os mais 

necessitados; considera que, para serem 

eficazes na luta contra a pobreza, os 

regimes de rendimento mínimo devem ser 

acompanhados do acesso a bens e serviços 

públicos de qualidade e a preços 

comportáveis e de medidas para promover 

a igualdade de oportunidades e facilitar a 

14. Concorda com a Comissão quanto 

ao facto de os sistemas de proteção social 

deverem garantir o direito a prestações de 

rendimento mínimo; insta os 

Estados-Membros a fixarem um 

rendimento mínimo adequado acima do 

limiar da pobreza e a assegurarem que seja 

facilmente acessível a todas as pessoas que 

dele necessitem; considera que, para serem 

eficazes na luta contra a pobreza, os 

regimes de rendimento mínimo devem ser 

acompanhados do acesso a bens e serviços 

de qualidade e a medidas para facilitar a 

entrada ou a reentrada no mercado de 

trabalho das pessoas em situação 

vulnerável, caso possam trabalhar; solicita 

à Comissão que coordene os 

Estados-Membros na adoção de um 
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entrada ou a reentrada no mercado de 

trabalho das pessoas em situação 

vulnerável, caso possam trabalhar; 

quadro comum para a aplicação desses 

sistemas de prestações de rendimento 

mínimo de acordo com as suas práticas 

nacionais e a participação dos parceiros 

sociais; 

Or. en 



 

AM\1147857PT.docx  PE616.078v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

7.3.2018 A8-0052/8 

Alteração  8 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

em nome do Grupo S&D 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, 

Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Marina 

Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 

emprego na Análise Anual do Crescimento para 2018 

2017/2260(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 40-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  40-A. Solicita à Comissão e aos 

Estados-Membros que façam cumprir o 

princípio da transparência salarial a nível 

europeu e nacional, estabelecendo a 

obrigatoriedade de realizar auditorias à 

disparidade salarial entre géneros nas 

empresas, de modo a alcançar uma 

igualdade de remuneração entre homens 

e mulheres que desempenhem o mesmo 

trabalho ou «trabalho de valor 

equivalente»; insta a Comissão a propor 

requisitos que imponham aos 

empregadores dos setores público e 

privado a introdução de planos de 

igualdade empresarial, negociados com 

representantes dos trabalhadores, a fim de 

eliminar a desigualdade de género no 

local de trabalho, incluindo medidas de 
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promoção ativa da igualdade e a fixação 

de tabelas salariais com vista a identificar 

as diferenças existentes entre as 

remunerações das mulheres e dos 

homens;   

Or. en 

 

 


