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Alteração 17
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) De acordo com o artigo 9.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), na definição e 
execução das suas políticas e ações, a 
União deve ter em conta as exigências 
relacionadas com a promoção de um 
elevado nível de emprego, a garantia de 
uma proteção social adequada, a luta 
contra a exclusão social e um elevado 
nível de educação, formação e proteção 
da saúde humana. A rede deve apoiar os 
Estados-Membros e a União na definição 
de ações e políticas em matéria de 
emprego tendo em vista o alcance de 
níveis mais elevados de justiça e proteção 
social e o combate à exclusão social e a 
todas as formas de discriminação.

Or. it

Alteração 18
Mounir Satouri

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O artigo 9.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) estabelece a promoção de um 
nível elevado de emprego como objetivo a 
ter em conta na definição e execução das 
políticas e ações da União. A rede de SPE 
deve basear o seu trabalho no artigo 9.º 
do TFUE.

Or. en
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Alteração 19
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A rede visa reforçar a capacidade, a 
eficácia e a eficiência dos serviços públicos 
de emprego (SPE), proporcionando uma 
plataforma para a comparação do seu 
desempenho a nível europeu, identificando 
boas práticas e estabelecendo um sistema 
de aprendizagem mútua. A proposta visa 
ainda dar aos SPE mais oportunidades de 
contribuírem para a definição de políticas 
inovadoras baseadas em dados concretos, 
em consonância com as iniciativas 
pertinentes da União.

(2) A rede visa reforçar a capacidade, a 
eficácia e a eficiência dos serviços públicos 
de emprego (SPE), proporcionando uma 
plataforma para a comparação do seu 
desempenho a nível europeu, identificando 
boas práticas e estabelecendo um sistema 
de aprendizagem mútua. A proposta visa 
dar aos SPE mais oportunidades de 
contribuírem para a consecução dos 
objetivos do pleno emprego e do progresso 
social previstos no artigo 3.º do Tratado 
da União Europeia (TUE), favorecendo a 
consonância das iniciativas pertinentes da 
União com esses objetivos e as ações dos 
Estados-Membros e da União destinadas 
a melhorar a estratégia coordenada a 
favor do emprego, nomeadamente a 
definição de políticas inovadoras baseadas 
em dados concretos.

Or. it

Alteração 20
Stefania Zambelli

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A rede visa reforçar a capacidade, a 
eficácia e a eficiência dos serviços públicos 
de emprego (SPE), proporcionando uma 
plataforma para a comparação do seu 
desempenho a nível europeu, identificando 
boas práticas e estabelecendo um sistema 

(2) A rede visa reforçar a capacidade, a 
eficácia e a eficiência dos serviços públicos 
de emprego (SPE), proporcionando uma 
plataforma para a comparação do seu 
desempenho a nível europeu, identificando 
boas práticas e estabelecendo um sistema 



AM\1198085PT.docx 5/36 PE646.959v02-00

PT

de aprendizagem mútua. A proposta visa 
ainda dar aos SPE mais oportunidades de 
contribuírem para a definição de políticas 
inovadoras baseadas em dados concretos, 
em consonância com as iniciativas 
pertinentes da União.

de aprendizagem mútua. A proposta visa 
ainda dar aos SPE mais oportunidades de 
contribuírem para a definição de políticas 
inovadoras com base em dados concretos.

Or. it

Alteração 21
Mounir Satouri

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A rede visa reforçar a capacidade, a 
eficácia e a eficiência dos serviços públicos 
de emprego (SPE), proporcionando uma 
plataforma para a comparação do seu 
desempenho a nível europeu, identificando 
boas práticas e estabelecendo um sistema 
de aprendizagem mútua. A proposta visa 
ainda dar aos SPE mais oportunidades de 
contribuírem para a definição de políticas 
inovadoras baseadas em dados concretos, 
em consonância com as iniciativas 
pertinentes da União.

(2) A rede visa reforçar a capacidade, a 
qualidade de serviço, a eficácia e a 
eficiência dos serviços públicos de 
emprego (SPE), proporcionando uma 
plataforma para a comparação do seu 
desempenho a nível europeu, identificando 
boas práticas e estabelecendo um sistema 
de aprendizagem mútua, com vista a 
apoiar ativamente o emprego de 
qualidade, o trabalho digno e inclusivo e 
domínios com elevado potencial de 
emprego, como os empregos verdes. A 
proposta visa ainda dar aos SPE mais 
oportunidades de contribuírem para a 
definição de políticas inovadoras baseadas 
em dados concretos, em consonância com 
as iniciativas pertinentes da União.

Or. en

Alteração 22
Sara Skyttedal

Proposta de decisão
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) A rede visa reforçar a capacidade, a 
eficácia e a eficiência dos serviços públicos 
de emprego (SPE), proporcionando uma 
plataforma para a comparação do seu 
desempenho a nível europeu, identificando 
boas práticas e estabelecendo um sistema 
de aprendizagem mútua. A proposta visa 
ainda dar aos SPE mais oportunidades de 
contribuírem para a definição de políticas 
inovadoras baseadas em dados concretos, 
em consonância com as iniciativas 
pertinentes da União.

(2) A rede visa reforçar a capacidade, a 
eficácia e a eficiência dos serviços públicos 
de emprego (SPE), proporcionando uma 
plataforma para a comparação do seu 
desempenho a nível europeu, identificando 
boas práticas e estabelecendo um sistema 
de aprendizagem mútua, com vista a 
apoiar o emprego e empregos sustentáveis 
a longo prazo. A proposta visa ainda dar 
aos SPE mais oportunidades de 
contribuírem para a definição de políticas 
inovadoras baseadas em dados concretos, 
em consonância com as iniciativas 
pertinentes da União.

Or. en

Alteração 23
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A rede visa reforçar a capacidade, a 
eficácia e a eficiência dos serviços 
públicos de emprego (SPE), 
proporcionando uma plataforma para a 
comparação do seu desempenho a nível 
europeu, identificando boas práticas e 
estabelecendo um sistema de aprendizagem 
mútua. A proposta visa ainda dar aos SPE 
mais oportunidades de contribuírem para a 
definição de políticas inovadoras baseadas 
em dados concretos, em consonância com 
as iniciativas pertinentes da União.

(2) A rede visa modernizar os serviços 
públicos de emprego (SPE) e reforçar a 
sua capacidade, eficácia e eficiência, 
proporcionando uma plataforma para a 
comparação do seu desempenho a nível 
europeu, identificando boas práticas e 
estabelecendo um sistema de aprendizagem 
mútua. A proposta visa ainda dar aos SPE 
mais oportunidades de contribuírem para a 
definição de políticas inovadoras, 
orientadas para o futuro e baseadas em 
dados concretos, em consonância com as 
iniciativas pertinentes da União.

Or. en
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Alteração 24
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A rede tem sido fundamental para 
incentivar uma maior cooperação entre os 
Estados-Membros nos domínios da 
responsabilidade dos SPE, bem como para 
a modernização e o reforço dos SPE. Uma 
avaliação do estado de execução da 
Decisão 573/2014/UE16 mostra que a rede 
teve um impacto positivo e identifica os 
ensinamentos retirados das diferentes 
atividades e experiências.

(3) A rede tem sido fundamental para 
incentivar uma maior cooperação entre os 
Estados-Membros nos domínios da 
responsabilidade dos SPE, bem como para 
a modernização e o reforço dos SPE. Uma 
avaliação do estado de execução da 
Decisão 573/2014/UE16 mostra que a rede 
teve um impacto positivo e identifica os 
ensinamentos retirados das diferentes 
atividades e experiências. Ao obter 
legitimidade jurídica, a Rede Europeia de 
Serviços Públicos de Emprego aumentou 
a sua capacidade e desenvolveu medidas 
inovadoras baseadas em dados concretos 
para aplicar as políticas de emprego.

__________________ __________________
16 Documento de trabalho dos 
serviços da Comissão, SWD(2019)1350

16 Documento de trabalho dos 
serviços da Comissão, SWD(2019)1350

Or. pl

Alteração 25
Stefania Zambelli

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A fim de aumentar a eficácia da 
rede, importa, ao mesmo tempo, reformar 
os centros públicos de emprego através de 
uma digitalização completa dos serviços e 
de uma formação adequada do pessoal.

Or. it
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Alteração 26
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de tirar partido dos 
resultados alcançados até agora e 
continuar a promover a cooperação entre 
os SPE, o período de vigência da rede 
deverá ser prorrogado até 31 de dezembro 
de 2027.

(4) A fim de tirar partido dos 
resultados alcançados até agora, bem como 
de expandir, reforçar e consolidar as 
iniciativas dos SPE, modernizar os 
serviços públicos de emprego e permitir 
que estes operem de forma eficaz e 
harmoniosa, o período de vigência da rede 
deverá ser prorrogado até 31 de dezembro 
de 2027.

Or. pl

Alteração 27
Mounir Satouri

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de tirar partido dos 
resultados alcançados até agora e continuar 
a promover a cooperação entre os SPE, o 
período de vigência da rede deverá ser 
prorrogado até 31 de dezembro de 2027.

(4) A fim de tirar partido dos 
resultados alcançados até agora e continuar 
a promover a cooperação entre os SPE, a 
rede deverá passar a ser uma estrutura 
permanente.

Or. en

Justificação

A rede de SPE deverá passar a constituir uma estrutura permanente até a UE decidir que 
esta já não é necessária. Continua a ser possível proceder a atualizações e ajustamentos, mas 
uma estrutura permanente permite um planeamento estratégico a mais longo prazo.
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Alteração 28
Jeroen Lenaers

Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A rede deverá reforçar a 
cooperação entre os seus membros e 
desenvolver iniciativas conjuntas com 
vista ao intercâmbio de informações e de 
melhores práticas em todos os domínios 
operacionais dos SPE, proporcionando 
análises comparativas e aconselhamento e 
promovendo iniciativas inovadoras de 
colocação no emprego. Neste contexto, 
deve ser dedicada especial atenção à 
cooperação entre os SPE no que respeita 
à exportação das prestações sociais. A 
criação desta rede permitirá uma 
comparação que abranja todos os SPE e 
que seja baseada em dados concretos e 
orientada para os resultados, permitindo a 
identificação das melhores práticas nos 
seus domínios de atividade e contribuindo 
para uma melhor conceção e prestação de 
serviços de emprego no âmbito das suas 
competências específicas. As iniciativas 
da rede deverão melhorar a eficácia dos 
SPE e conduzir a uma utilização mais 
eficiente dos fundos públicos. A rede 
deverá também colaborar com outros 
prestadores de serviços de emprego.

Or. nl

Alteração 29
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A continuação das atividades da (5) Na sua comunicação, de 11 de 
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rede deverá apoiar a aplicação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, que inclui 
entre os seus princípios a prestação de 
apoio ativo ao emprego. Deve também 
contribuir para o objetivo de 
desenvolvimento sustentável 8 da Agenda 
2030 das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável, 
contribuindo para o crescimento 
económico inclusivo e sustentável, o 
emprego e o trabalho digno para todos.

dezembro de 2019, sobre o Pacto 
Ecológico Europeu, a Comissão, 
reformulando, sobre novas bases, o 
compromisso de combater os problemas 
causados pelas alterações climáticas, 
indica que todas as ações e políticas da 
União terão de contribuir para a 
consecução dos objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu. A continuação das 
atividades da rede deverá, portanto, 
reforçar as ações e as políticas em matéria 
de emprego que concorrem para a 
realização do Pacto Ecológico Europeu, 
contribuindo para acelerar a transição 
rumo a uma economia circular e com 
impacto neutro no clima e para tornar 
essa transição justa e inclusiva para 
todos, a fim de assegurar o pleno emprego 
e um trabalho digno que garanta níveis 
salariais adequados e seja capaz, em 
qualquer circunstância, de proteger 
contra a pobreza, bem como de garantir a 
sustentabilidade ambiental e a saúde e a 
segurança no local de trabalho. A 
continuação das atividades da rede deverá 
também apoiar a aplicação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, que inclui 
entre os seus princípios a prestação de 
apoio ativo ao emprego, e contribuir para a 
consecução dos objetivos de 
desenvolvimento sustentável da Agenda 
2030 das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável, em especial 
o objetivo 8.

Or. it

Alteração 30
Stefania Zambelli

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A continuação das atividades da (5) A continuação das atividades da 
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rede deverá apoiar a aplicação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, que inclui 
entre os seus princípios a prestação de 
apoio ativo ao emprego. Deve também 
contribuir para o objetivo de 
desenvolvimento sustentável 8 da Agenda 
2030 das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável, 
contribuindo para o crescimento 
económico inclusivo e sustentável, o 
emprego e o trabalho digno para todos.

rede deverá contribuir para a execução das 
políticas laborais nacionais, para o 
crescimento económico inclusivo e 
sustentável, o emprego e o trabalho digno 
para todos os cidadãos.

Or. it

Alteração 31
Sara Skyttedal

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A continuação das atividades da 
rede deverá apoiar a aplicação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, que inclui 
entre os seus princípios a prestação de 
apoio ativo ao emprego. Deve também 
contribuir para o objetivo de 
desenvolvimento sustentável 8 da 
Agenda 2030 das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável, 
contribuindo para o crescimento 
económico inclusivo e sustentável, o 
emprego e o trabalho digno para todos.

(5) A continuação das atividades da 
rede deverá apoiar a aplicação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, que inclui 
entre os seus princípios a prestação de 
apoio ativo ao emprego. Deve também 
contribuir para o objetivo de 
desenvolvimento sustentável 8 da Agenda 
2030 das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável, 
contribuindo para o crescimento 
económico inclusivo e sustentável, o 
emprego, o trabalho digno para todos, 
contrariar o desfasamento no mercado de 
trabalho e facilitar a livre circulação de 
trabalhadores.

Or. en

Alteração 32
Mounir Satouri
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Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A continuação das atividades da 
rede deverá apoiar a aplicação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, que inclui 
entre os seus princípios a prestação de 
apoio ativo ao emprego. Deve também 
contribuir para o objetivo de 
desenvolvimento sustentável 8 da Agenda 
2030 das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável, 
contribuindo para o crescimento 
económico inclusivo e sustentável, o 
emprego e o trabalho digno para todos.

(5) A continuação das atividades da 
rede deverá apoiar a aplicação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, que inclui 
entre os seus princípios a prestação de 
apoio ativo ao emprego. Deve também 
contribuir para o objetivo de 
desenvolvimento sustentável 8 da Agenda 
2030 das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável, 
contribuindo para o crescimento 
económico inclusivo e sustentável, o 
emprego e o trabalho digno para todos, 
bem como para uma transição verde 
socialmente justa.

Or. en

Alteração 33
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A rede deve continuar a organizar 
a cooperação e os contactos com outras 
partes interessadas no mercado de trabalho 
para promover sinergias entre eles, 
incluindo, em especial, a cooperação com 
as agências da União nos domínios do 
emprego, da política social, da educação e 
da formação, a fim de assegurar um quadro 
político coerente.

(6) A rede deve continuar a 
intensificar a cooperação com  partes 
interessadas relevantes no mercado de 
trabalho para promover sinergias entre 
eles, incluindo, em especial, a cooperação 
com as agências da União nos domínios do 
emprego, da política social, do género, da 
educação e da formação, com 
organizações representativas de 
desempregados ou grupos vulneráveis, 
organismos de promoção da igualdade, 
ONG que trabalhem no domínio do 
emprego, dos direitos humanos e da 
transição justa, bem como com os 
parceiros sociais, para promover sinergias 
e a fim de assegurar um quadro político 
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coerente, sempre que relevante.

Or. en

Alteração 34
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Radka Maxová

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A rede deve continuar a organizar a 
cooperação e os contactos com outras 
partes interessadas no mercado de trabalho 
para promover sinergias entre eles, 
incluindo, em especial, a cooperação com 
as agências da União nos domínios do 
emprego, da política social, da educação e 
da formação, a fim de assegurar um quadro 
político coerente.

(6) A rede deve continuar a organizar a 
cooperação e os contactos com outras 
partes interessadas no mercado de trabalho 
para promover sinergias entre eles, 
incluindo, em especial, a cooperação com 
as agências da União nos domínios do 
emprego, da política social, da educação e 
da formação, a fim de assegurar um quadro 
político coerente. Deve ser promovida uma 
cooperação mais sistemática e estrutural 
entre os SPE e outros prestadores de 
serviços nos domínios social e do 
emprego, a fim de dar uma resposta mais 
cabal às necessidades dos candidatos a 
emprego.

Or. en

Alteração 35
Anne Sander

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A rede deve continuar a organizar a 
cooperação e os contactos com outras 
partes interessadas no mercado de trabalho 
para promover sinergias entre eles, 
incluindo, em especial, a cooperação com 
as agências da União nos domínios do 

(6) A rede deve continuar a organizar a 
cooperação e os contactos com outras 
partes interessadas no mercado de trabalho 
para promover sinergias entre eles, 
incluindo, em especial, a cooperação com 
as agências da União nos domínios do 
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emprego, da política social, da educação e 
da formação, a fim de assegurar um quadro 
político coerente.

emprego, da política social, da educação e 
da formação, bem como com os parceiros 
sociais e as autoridades locais e regionais, 
a fim de promover as sinergias e o 
intercâmbio de boas práticas e de 
assegurar um quadro político coerente e 
adaptado às necessidades do mercado de 
trabalho.

Or. fr

Alteração 36
Sara Skyttedal

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A rede deve continuar a organizar a 
cooperação e os contactos com outras 
partes interessadas no mercado de trabalho 
para promover sinergias entre eles, 
incluindo, em especial, a cooperação com 
as agências da União nos domínios do 
emprego, da política social, da educação e 
da formação, a fim de assegurar um quadro 
político coerente.

(6) A rede deve continuar a organizar a 
cooperação e os contactos com outras 
partes interessadas no mercado de trabalho 
para promover sinergias entre eles, 
incluindo, em especial, serviços de 
emprego privados e outros, mas também a 
cooperação com as agências da União nos 
domínios do emprego, da política social, da 
educação e da formação, a fim de assegurar 
um quadro político coerente.

Or. en

Alteração 37
Stefania Zambelli

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A rede deve continuar a organizar a 
cooperação e os contactos com outras 
partes interessadas no mercado de trabalho 
para promover sinergias entre eles, 

(6) A rede deve continuar a organizar a 
cooperação e os contactos com todas as 
partes interessadas no mercado de trabalho 
para promover sinergias entre eles, 
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incluindo, em especial, a cooperação com 
as agências da União nos domínios do 
emprego, da política social, da educação e 
da formação, a fim de assegurar um 
quadro político coerente.

favorecer a correspondência entre a 
oferta e a procura e assegurar a máxima 
transparência e um melhor 
funcionamento do mercado de trabalho.

Or. it

Alteração 38
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O papel dos SPE para assegurar a 
prestação de serviços mais eficazes aos 
candidatos a emprego e às empresas tem 
de ser devidamente apoiado a nível 
nacional com recursos humanos 
suficientes e com apoio financeiro para a 
formação do pessoal e para equipamento 
informático e técnico à altura das 
oportunidades e dos desafios inerentes à 
digitalização, à mudança dos padrões de 
trabalho, incluindo as plataformas 
económicas emergentes, e à evolução 
societal e demográfica.

Or. en

Alteração 39
Mounir Satouri

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O apoio financeiro da União à rede 
deve ser disponibilizado em conformidade 
com o quadro financeiro plurianual para 
2021-2027.

(7) O apoio financeiro da União à rede 
deve ser disponibilizado.
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Or. en

Alteração 40
Mounir Satouri

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 1.º – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

«É criada uma rede de serviços públicos de 
emprego (SPE) à escala da União para o 
período que termina em 31 de dezembro 
de 2027.»

«É criada uma rede de serviços públicos de 
emprego (SPE) à escala da União. O 
Parlamento Europeu e o Conselho 
procedem à revisão da criação da rede à 
luz da avaliação da Comissão referida no 
artigo 10.º.»

Or. en

Alteração 41
Mounir Satouri

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 3 – proémio

Texto da Comissão Alteração

«A presente decisão tem por objetivo 
incentivar a cooperação entre os Estados-
Membros através da rede no domínio do 
emprego, no âmbito dos domínios da 
competência dos SPE, a fim de contribuir 
para a execução das políticas de emprego 
da União. Esta decisão contribuirá 
igualmente para a aplicação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, dessa forma 
apoiando:»

«A presente decisão tem por objetivo 
incentivar a cooperação entre os Estados-
Membros através da rede no domínio do 
emprego, no âmbito dos domínios da 
competência dos SPE, a fim de contribuir 
para a execução das políticas de emprego e 
sociais da União.
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Or. en

Alteração 42
Stefania Zambelli

Proposta de decisão
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 2
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 3 – proémio

Texto da Comissão Alteração

A presente decisão tem por objetivo 
incentivar a cooperação entre os Estados-
Membros através da rede no domínio do 
emprego, no âmbito dos domínios da 
competência dos SPE, a fim de contribuir 
para a execução das políticas de emprego 
da União. Esta decisão contribuirá 
igualmente para a aplicação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, dessa forma apoiando:

A presente decisão tem por objetivo 
incentivar a cooperação entre os Estados-
Membros através da rede no domínio do 
emprego, no âmbito dos domínios da 
competência dos SPE, a fim de contribuir 
para a execução das políticas de emprego 
nacionais, dessa forma apoiando:

Or. it

Alteração 43
Ádám Kósa

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A presente decisão tem por objetivo 
incentivar a cooperação entre os Estados-
Membros através da rede no domínio do 
emprego, no âmbito dos domínios da 
competência dos SPE, a fim de contribuir 
para a execução das políticas de emprego 
da União. Esta decisão contribuirá 
igualmente para a aplicação do Pilar 

A presente decisão tem por objetivo 
incentivar a cooperação entre os Estados-
Membros através da rede no domínio do 
emprego, no âmbito dos domínios da 
competência dos SPE, a fim de contribuir 
para a execução das políticas de emprego 
da União, dessa forma apoiando:
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Europeu dos Direitos Sociais e dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, dessa forma apoiando:

Or. hu

Alteração 44
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de decisão
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 2
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 3 – proémio

Texto da Comissão Alteração

A presente decisão tem por objetivo 
incentivar a cooperação entre os Estados-
Membros através da rede no domínio do 
emprego, no âmbito dos domínios da 
competência dos SPE, a fim de contribuir 
para a execução das políticas de emprego 
da União. Esta decisão contribuirá 
igualmente para a aplicação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, dessa forma apoiando:

A presente decisão tem por objetivo 
incentivar a cooperação entre os Estados-
Membros através da rede no domínio do 
emprego, no âmbito dos domínios da 
competência dos SPE, a fim de favorecer a 
execução das políticas de emprego da 
União, a execução do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, a consecução dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas e a transição rápida, 
justa e inclusiva para uma economia 
circular e com impacto neutro no clima, 
dessa forma apoiando:

Or. it

Alteração 45
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 3 – proémio

Texto da Comissão Alteração

«A presente decisão tem por objetivo 
incentivar a cooperação entre os Estados-

«A presente decisão tem por objetivo 
incentivar a cooperação entre os Estados-
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Membros através da rede no domínio do 
emprego, no âmbito dos domínios da 
competência dos SPE, a fim de contribuir 
para a execução das políticas de emprego 
da União. Esta decisão contribuirá 
igualmente para a aplicação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, dessa forma 
apoiando:»

Membros através da rede no domínio do 
emprego, no âmbito dos domínios da 
competência dos SPE, a fim de contribuir 
para a execução das políticas de emprego 
da União. Esta decisão contribuirá 
igualmente para a aplicação dos princípios 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais , 
para a realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, em especial dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 1, 4, 5, 8, 
10, 13, e para o Pacto Ecológico Europeu, 
dessa forma apoiando:»

Or. en

Alteração 46
Sara Skyttedal

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 3 – proémio

Texto da Comissão Alteração

«A presente decisão tem por objetivo 
incentivar a cooperação entre os Estados-
Membros através da rede no domínio do 
emprego, no âmbito dos domínios da 
competência dos SPE, a fim de contribuir 
para a execução das políticas de emprego 
da União. Esta decisão contribuirá 
igualmente para a aplicação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, dessa forma 
apoiando:»

«A presente decisão tem por objetivo 
incentivar a cooperação entre os Estados-
Membros através da rede no domínio do 
emprego, no âmbito dos domínios da 
competência dos SPE, a fim de contribuir 
para a execução das políticas de emprego 
da União. Esta decisão contribuirá 
igualmente para a aplicação dos princípios 
e objetivos pertinentes do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, dessa forma apoiando:»

Or. en

Alteração 47
Jordi Cañas
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Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 3.º – primeiro parágrafo – alínea a)

Texto em vigor Alteração

(2-A) No artigo 3.º, primeiro parágrafo, 
a alínea a) passa a ter a seguinte redação:

a) Os grupos sociais mais vulneráveis 
com elevadas taxas de desemprego, em 
especial os trabalhadores mais velhos e os 
jovens que não trabalham, não estudam 
nem seguem qualquer formação 
(«NEET»);

«a) Todos os grupos sociais vulneráveis 
com elevadas taxas de desemprego, em 
especial os trabalhadores mais velhos e os 
jovens que não trabalham, não estudam 
nem seguem qualquer formação («NEET») 
e as pessoas com deficiência, em especial 
as mulheres e jovens mulheres que 
enfrentam discriminação múltipla e 
transversal com base no género e na 
deficiência;»

Or. en

Alteração 48
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Radka Maxová

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 3.º – primeiro parágrafo – alínea a)

Texto em vigor Alteração

(2-A) No artigo 3.º, primeiro parágrafo, 
a alínea a) passa a ter a seguinte redação:

a) Os grupos sociais mais vulneráveis 
com elevadas taxas de desemprego, em 
especial os trabalhadores mais velhos e os 
jovens que não trabalham, não estudam 
nem seguem qualquer formação 
(«NEET»);

«a) Todos os grupos sociais vulneráveis 
com elevadas taxas de desemprego, em 
especial os trabalhadores mais velhos e os 
jovens que não trabalham, não estudam 
nem seguem qualquer formação («NEET») 
e as pessoas com deficiência;»

Or. en
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Alteração 49
Mounir Satouri

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 3.º – primeiro parágrafo – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 3.º, primeiro parágrafo, 
é inserida a seguinte alínea:
«a-A) A aplicação do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, do Pacto Ecológico 
Europeu e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas;»

Or. en

Alteração 50
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de decisão
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 2-A (novo)
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 3 – primeiro parágrafo – alínea b)

Texto em vigor Alteração

(2-A) No artigo 3.º, primeiro parágrafo, 
a alínea b) passa a ter a seguinte redação:

b) Empregos dignos e sustentáveis; «b) Empregos dignos e sustentáveis, a 
garantia do pleno respeito pelos direitos 
económicos e sociais das pessoas e da 
plena proteção do ambiente e da saúde e 
segurança no local de trabalho;»

Or. it

Alteração 51
Mounir Satouri
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Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-B (novo)
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 3.º – primeiro parágrafo – alínea c)

Texto em vigor Alteração

(2-B) No artigo 3.º, primeiro parágrafo, 
a alínea c) passa a ter a seguinte redação:

c) Um melhor funcionamento dos 
mercados de trabalho da UE;

«c) Um melhor funcionamento e maior 
inclusão dos mercados de trabalho da UE; 
»

Or. en

Alteração 52
Sara Skyttedal

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 3.º – primeiro parágrafo – alínea d)

Texto em vigor Alteração

(2-A) No artigo 3.º, primeiro parágrafo, 
a alínea d) passa a ter a seguinte redação:

d) A identificação da escassez de 
competências, fornecendo informações 
sobre a sua dimensão e localização, bem 
como a melhor adequação entre as 
competências dos candidatos a emprego e 
as necessidades dos empregadores;

«d) A identificação da escassez de 
competências, fornecendo informações 
sobre a sua dimensão e localização, bem 
como a melhor adequação entre as 
competências dos candidatos a emprego e 
as necessidades dos empregadores através 
de formação profissional orientada para 
as necessidades dos empregadores;»

Or. en

Alteração 53
Mounir Satouri

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-C (novo)
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Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 3.º – primeiro parágrafo – alínea f)

Texto em vigor Alteração

(2-C) No artigo 3.º, primeiro parágrafo, 
a alínea f) passa a ter a seguinte redação:

f) Uma maior mobilidade geográfica e 
profissional voluntária em condições 
equitativas, de modo a responder às 
necessidades específicas do mercado de 
trabalho;

«f) Uma maior mobilidade geográfica e 
profissional voluntária e individual, de 
modo a responder às necessidades de 
trabalho digno;»

Or. en

Alteração 54
Jeroen Lenaers

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 4 – n.º 1 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 4.º, n.º 1, é inserida a 
seguinte alínea:
«-a) A promoção da cooperação e do 
intercâmbio das melhores práticas entre 
os SPE no que diz respeito à exportação 
das prestações sociais;»

Or. nl

Alteração 55
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-B (novo)
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 4.º – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)
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Texto em vigor Alteração

(2-B) No artigo 4.º, n.º 1, alínea a), a 
subalínea i) passa a ter a seguinte 
redação:

i) contribuição para a redução do 
desemprego em todas as faixas etárias e 
nos grupos vulneráveis,

«i) contribuição para a redução do 
desemprego em todas as faixas etárias e em 
todos os géneros e em todos os grupos 
vulneráveis,»

Or. en

Alteração 56
Mounir Satouri

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-C (novo)
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 4.º – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(2-C) No artigo 4.º, n.º 1, alínea a), é 
inserida a seguinte subalínea:
«iii-A) orientação e formação 
profissional, nomeadamente em matéria 
de empregos verdes e transição justa;»

Or. en

Alteração 57
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de decisão
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Contribuir para a modernização e o 
reforço dos SPE em domínios 

c) Contribuir para a modernização e o 
reforço dos SPE em domínios 
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fundamentais, em consonância com as 
políticas de emprego da União, o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável;

fundamentais, favorecendo a consecução 
dos objetivos da União em matéria de 
pleno emprego e progresso social, a 
coerência das políticas de emprego com 
esses objetivos, a execução do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, a 
consecução dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e a 
realização de uma transição rápida, justa 
e inclusiva para uma economia circular e 
com impacto neutro no clima;

Or. it

Alteração 58
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 4.º – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

«c) Contribuir para a modernização e o 
reforço dos SPE em domínios 
fundamentais, em consonância com as 
políticas de emprego da União, o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável;»

«c) Contribuir para a modernização e o 
reforço dos SPE em domínios 
fundamentais, identificados nas políticas 
de emprego da União, tendo em conta o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais, os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, o Pacto Ecológico Europeu e 
as oportunidades e desafios inerentes à 
digitalização, à mudança dos padrões de 
trabalho, incluindo as plataformas 
económicas emergentes, e à evolução 
societal e demográfica;»

Or. en

Alteração 59
Anne Sander

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
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Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

«c) Contribuir para a modernização e o 
reforço dos SPE em domínios 
fundamentais, em consonância com as 
políticas de emprego da União, o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável;»

«c) Contribuir para a modernização e o 
reforço dos SPE em domínios 
fundamentais, em consonância com as 
políticas de emprego da União, o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, tendo em conta os desafios 
relacionados com a evolução tecnológica 
e demográfica e com a evolução do 
mundo do trabalho e das competências 
requeridas;»

Or. fr

Alteração 60
Mounir Satouri

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 4.º – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

«c) Contribuir para a modernização e o 
reforço dos SPE em domínios 
fundamentais, em consonância com as 
políticas de emprego da União, o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável;»

«c) Contribuir para a modernização e o 
reforço dos SPE em domínios 
fundamentais, tendo em vista as políticas 
de emprego da União, o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, bem como os desafios 
relacionados com o progresso tecnológico, 
a evolução do mundo do trabalho, os 
empregos verdes, a prevenção do 
desemprego e uma melhor inclusão e um 
apoio orientado para os candidatos a 
emprego;»

Or. en
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Alteração 61
Sara Skyttedal

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 4.º – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

«c) Contribuir para a modernização e o 
reforço dos SPE em domínios 
fundamentais, em consonância com as 
políticas de emprego da União, o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável;»

«c) Contribuir para a modernização, a 
simplificação e o reforço dos SPE em 
domínios fundamentais, em consonância 
com as políticas de emprego da União e 
dos Estados-Membros, o Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, bem como 
com os desafios e oportunidades inerentes 
à digitalização, à globalização e à 
evolução do mundo do trabalho;»

Or. en

Alteração 62
Stefania Zambelli

Proposta de decisão
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 3
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Contribuir para a modernização e o 
reforço dos SPE em domínios 
fundamentais, em consonância com as 
políticas de emprego da União, o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais e os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável;

c) Contribuir para a modernização e o 
reforço dos SPE em domínios 
fundamentais, em consonância com as 
políticas de emprego nacionais;

Or. it
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Alteração 63
Mounir Satouri

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo)
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 4.º – n.º 1 – alínea g)

Texto em vigor Alteração

(3-A) No artigo 4.º, n.º 1, a alínea g) 
passa a ter a seguinte redação:

g) Promover e partilhar melhores 
práticas sobre a identificação de jovens 
NEET e o desenvolvimento de iniciativas, 
a fim de garantir que esses jovens 
adquirem as competências necessárias para 
entrarem e permanecerem no mercado de 
trabalho.

«g) Promover e partilhar melhores 
práticas sobre a integração dos 
desempregados de longa duração e dos 
trabalhadores com deficiência no 
mercado de trabalho, bem como sobre a 
identificação e o apoio de jovens NEET e o 
desenvolvimento de iniciativas, a fim de 
garantir que esses jovens adquirem as 
competências necessárias para entrarem, 
permanecerem e se desenvolverem no 
mercado de trabalho.»

Or. en

Alteração 64
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
Marianne Vind, Elisabetta Gualmini

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo)
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 4.º – n.º 1 – alínea g)

Texto em vigor Alteração

(3-A) No artigo 4.º, n.º 1, a alínea g) 
passa a ter a seguinte redação:

g) Promover e partilhar melhores 
práticas sobre a identificação de jovens 
NEET e o desenvolvimento de iniciativas, 
a fim de garantir que esses jovens 
adquirem as competências necessárias 

«g) Identificar grupos vulneráveis no 
mercado de trabalho, como os 
desempregados de longa duração, os 
trabalhadores com deficiência e os jovens 
NEET, e promover e partilhar melhores 
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para entrarem e permanecerem no 
mercado de trabalho.

práticas sobre a sua integração no 
mercado de trabalho, incluindo iniciativas 
com vista à aquisição das competências 
necessárias.»

Or. en

Alteração 65
Stefania Zambelli

Proposta de decisão
Artigo 1 – primeiro parágrafo – ponto 4
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Artigo 5.º

Cooperação Cooperação

A rede desenvolve a cooperação com 
partes interessadas do mercado de trabalho, 
nomeadamente com outros prestadores de 
serviços de emprego e, quando 
apropriado, com agências da UE no 
domínio do emprego, das políticas sociais, 
da educação e da formação, parceiros 
sociais, organizações representativas dos 
desempregados ou de grupos vulneráveis, 
com organizações não-governamentais 
que operam no domínio do emprego e 
com as autoridades locais e regionais, 
implicando-as nas atividades e reuniões 
relevantes da rede e procedendo ao 
intercâmbio de dados e informações com 
elas.

A rede desenvolve a cooperação com 
partes interessadas do mercado de trabalho, 
nomeadamente com outros prestadores de 
serviços de emprego, da educação e da 
formação, parceiros sociais, organizações 
representativas dos desempregados e com 
as autoridades locais e regionais, 
implicando-as nas atividades e reuniões 
relevantes da rede e procedendo ao 
intercâmbio de dados e informações com 
elas.

Or. it

Alteração 66
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
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Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 5.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Artigo 5.º

«Cooperação «Cooperação

A rede desenvolve a cooperação com 
partes interessadas do mercado de trabalho, 
nomeadamente com outros prestadores de 
serviços de emprego e, quando apropriado, 
com agências da UE no domínio do 
emprego, das políticas sociais, da educação 
e da formação, parceiros sociais, 
organizações representativas dos 
desempregados ou de grupos vulneráveis, 
com organizações não-governamentais que 
operam no domínio do emprego e com as 
autoridades locais e regionais, implicando-
as nas atividades e reuniões relevantes da 
rede e procedendo ao intercâmbio de dados 
e informações com elas.»

A rede desenvolve a cooperação com 
partes interessadas do mercado de trabalho, 
nomeadamente com serviços públicos de 
emprego relevantes de países terceiros 
não membros do EEE, com outros 
prestadores de serviços de emprego e com 
os parceiros sociais e, quando apropriado, 
com agências da UE no domínio do 
emprego, das políticas sociais, das 
questões de género, da educação e da 
formação, organizações representativas dos 
desempregados ou de grupos vulneráveis, 
organismos de promoção da igualdade, 
com organizações não-governamentais que 
operam no domínio do emprego, dos 
direitos humanos e da transição justa, e 
com as autoridades locais e regionais, 
implicando-as nas atividades e reuniões 
relevantes da rede e procedendo ao 
intercâmbio de dados e informações com 
elas.»

Or. en

Justificação

A discriminação é frequentemente referida no domínio da prestação de serviços de emprego, 
pelo que a cooperação com organismos de promoção da igualdade e/ou com organizações 
independentes ativas no domínio dos direitos humanos contribuirá para assegurar a 
necessária sensibilização dos responsáveis e a não discriminação.

Alteração 67
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
Marianne Vind, Elisabetta Gualmini

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
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Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 5.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Artigo 5.º

«Cooperação «Cooperação

A rede desenvolve a cooperação com 
partes interessadas do mercado de trabalho, 
nomeadamente com outros prestadores de 
serviços de emprego e, quando apropriado, 
com agências da UE no domínio do 
emprego, das políticas sociais, da educação 
e da formação, parceiros sociais, 
organizações representativas dos 
desempregados ou de grupos vulneráveis, 
com organizações não-governamentais que 
operam no domínio do emprego e com as 
autoridades locais e regionais, implicando-
as nas atividades e reuniões relevantes da 
rede e procedendo ao intercâmbio de dados 
e informações com elas.»

A rede desenvolve a cooperação com 
partes interessadas do mercado de trabalho, 
nomeadamente com outros prestadores de 
serviços de emprego e com os parceiros 
sociais e, quando apropriado, com serviços 
públicos de emprego relevantes de países 
terceiros não membros da UE/EEE, com 
agências da UE no domínio do emprego, 
das políticas sociais, da educação e da 
formação, organizações representativas dos 
desempregados ou de grupos vulneráveis, 
com organizações não-governamentais que 
operam no domínio do emprego e com as 
autoridades locais e regionais, implicando-
as nas atividades e reuniões relevantes da 
rede e procedendo ao intercâmbio de dados 
e informações com elas.»

Or. en

Alteração 68
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 5.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Artigo 5.º

«Cooperação «Cooperação

A rede desenvolve a cooperação com 
partes interessadas do mercado de trabalho, 
nomeadamente com outros prestadores de 
serviços de emprego e, quando apropriado, 
com agências da UE no domínio do 

A rede desenvolve a cooperação com 
partes interessadas do mercado de trabalho, 
nomeadamente com outros prestadores de 
serviços de emprego e de serviços sociais 
e, quando apropriado, com agências da UE 
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emprego, das políticas sociais, da educação 
e da formação, parceiros sociais, 
organizações representativas dos 
desempregados ou de grupos vulneráveis, 
com organizações não-governamentais que 
operam no domínio do emprego e com as 
autoridades locais e regionais, implicando-
as nas atividades e reuniões relevantes da 
rede e procedendo ao intercâmbio de dados 
e informações com elas.»

no domínio do emprego, das políticas 
sociais, da educação e da formação, 
parceiros sociais, organizações 
representativas dos desempregados ou de 
grupos vulneráveis, organizações de 
formação profissional, com organizações 
não-governamentais que operam no 
domínio do emprego e com as autoridades 
locais e regionais, implicando-as nas 
atividades e reuniões relevantes da rede e 
procedendo ao intercâmbio de dados e 
informações com elas.»

Or. en

Alteração 69
Sara Skyttedal

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 5.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Artigo 5.º

«Cooperação «Cooperação

A rede desenvolve a cooperação com 
partes interessadas do mercado de trabalho, 
nomeadamente com outros prestadores de 
serviços de emprego e, quando apropriado, 
com agências da UE no domínio do 
emprego, das políticas sociais, da educação 
e da formação, parceiros sociais, 
organizações representativas dos 
desempregados ou de grupos vulneráveis, 
com organizações não-governamentais que 
operam no domínio do emprego e com as 
autoridades locais e regionais, implicando-
as nas atividades e reuniões relevantes da 
rede e procedendo ao intercâmbio de dados 
e informações com elas.»

A rede desenvolve a cooperação com 
partes interessadas do mercado de trabalho, 
nomeadamente com prestadores de 
serviços de emprego privados e outros e, 
quando apropriado, com agências da UE no 
domínio do emprego, das políticas sociais, 
da educação e da formação, organizações 
representativas dos desempregados ou de 
grupos vulneráveis, com organizações não-
governamentais que operam no domínio do 
emprego e com as autoridades locais e 
regionais, implicando-as nas atividades e 
reuniões relevantes da rede e procedendo 
ao intercâmbio de dados e informações 
com elas.»

Or. en
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Alteração 70
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 5.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Artigo 5.º

«Cooperação «Cooperação

A rede desenvolve a cooperação com 
partes interessadas do mercado de trabalho, 
nomeadamente com outros prestadores de 
serviços de emprego e, quando 
apropriado, com agências da UE no 
domínio do emprego, das políticas sociais, 
da educação e da formação, parceiros 
sociais, organizações representativas dos 
desempregados ou de grupos vulneráveis, 
com organizações não-governamentais que 
operam no domínio do emprego e com as 
autoridades locais e regionais, implicando-
as nas atividades e reuniões relevantes da 
rede e procedendo ao intercâmbio de dados 
e informações com elas.»

A rede desenvolve a cooperação com 
partes interessadas do mercado de trabalho, 
nomeadamente com outros prestadores de 
serviços de emprego, com agências da UE 
no domínio do emprego, das políticas 
sociais, da educação e da formação, 
parceiros sociais, organizações 
representativas dos desempregados ou de 
grupos vulneráveis, com organizações não-
governamentais que operam no domínio do 
emprego e com as autoridades locais e 
regionais, implicando-as nas atividades e 
reuniões relevantes da rede e procedendo 
ao intercâmbio de dados e informações 
com elas.»

Or. en

Alteração 71
Mounir Satouri

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 7.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Artigo 7.º

«Apoio financeiro «Apoio financeiro

Os recursos globais para a execução da Os recursos globais para a execução da 
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presente decisão são disponibilizados em 
conformidade com o próximo Quadro 
Financeiro Plurianual 2021-2027, cujas 
dotações anuais são autorizadas pelo 
Parlamento Europeu e pelo Conselho 
dentro dos limites do quadro financeiro.»

presente decisão são disponibilizados 
conforme adequado, sendo as dotações 
anuais autorizadas pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho dentro dos 
limites do quadro financeiro.»

Or. en

Alteração 72
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 7.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Artigo 7.º

«Apoio financeiro «Apoio financeiro

Os recursos globais para a execução da 
presente decisão são disponibilizados em 
conformidade com o próximo Quadro 
Financeiro Plurianual 2021-2027, cujas 
dotações anuais são autorizadas pelo 
Parlamento Europeu e pelo Conselho 
dentro dos limites do quadro financeiro.»

Os recursos necessários para a execução 
da presente decisão são disponibilizados 
em conformidade com o próximo Quadro 
Financeiro Plurianual 2021-2027, cujas 
dotações anuais são autorizadas pelo 
Parlamento Europeu e pelo Conselho.»

Or. en

Alteração 73
Mounir Satouri

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 9.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

«A delegação de poderes referida no 
artigo 8.º é conferida à Comissão até 31 de 

«A delegação de poderes referida no 
artigo 8.º é conferida à Comissão.»
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dezembro de 2027.»

Or. en

Alteração 74
Mounir Satouri

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 10.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Artigo 10.º

«Revisão «Revisão

Até setembro de 2026, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões uma 
avaliação sobre a aplicação da presente 
decisão.»

Sete anos após a entrada em vigor da 
presente decisão e, a partir de então, a 
cada sete anos, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões uma avaliação sobre a 
aplicação da presente decisão.»

Or. en

Alteração 75
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Decisão n.º 573/2014/UE
Artigo 10.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Artigo 10.º

«Revisão «Revisão

Até setembro de 2026, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões uma 

Até setembro de 2026, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões uma 
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avaliação sobre a aplicação da presente 
decisão.»

avaliação sobre a aplicação da presente 
decisão.» A avaliação deve avaliar, 
nomeadamente, em que medida a rede 
contribuiu para a realização dos objetivos 
enunciados no artigo 3.º e se beneficiou 
todas as categorias de pessoas, incluindo 
as pessoas mais desfavorecidas.

Or. en


