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Alteração 1
Riikka Manner

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Insta a Comissão a incluir, em todos os 
acordos de comércio celebrados pela UE, 
disposições vinculativas no domínio das 
normas sociais e dos objetivos em matéria 
de emprego pleno e produtivo, 
nomeadamente no que diz respeito às 
mulheres e aos jovens, ao trabalho digno, 
ao respeito pelos direitos dos trabalhadores 
e à igualdade de género;

3. No intuito de respeitar as normas da 
OMC, insta a Comissão a incluir, em todos 
os acordos de comércio e contratos 
públicos celebrados pela UE, disposições 
vinculativas no domínio das normas sociais 
e dos objetivos em matéria de emprego 
pleno e produtivo, nomeadamente no que 
diz respeito às mulheres e aos jovens, ao 
trabalho digno, ao respeito pelos direitos 
dos trabalhadores e à igualdade de género;
relativamente a esta questão, reafirma 
que a UE tem de insistir na reforma 
necessária das normas da OMC, por 
forma a poder promover os padrões 
sociais europeus em todos os acordos 
comerciais;

Or. en

Alteração 2
Reinhard Bütikofer

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Insta a Comissão a incluir, em todos os 
acordos de comércio celebrados pela UE, 
disposições vinculativas no domínio das 
normas sociais e dos objetivos em matéria 
de emprego pleno e produtivo, 
nomeadamente no que diz respeito às 
mulheres e aos jovens, ao trabalho digno, 
ao respeito pelos direitos dos trabalhadores 
e à igualdade de género;

3. Insta a Comissão a incluir, em todos os 
acordos de comércio celebrados pela UE, 
disposições vinculativas no domínio das 
normas sociais e dos objetivos em matéria 
de emprego pleno e produtivo, tendo em 
conta a igualdade de género e os jovens, o
trabalho digno, o respeito pelos direitos dos 
trabalhadores e a igualdade de género;
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Or. en

Alteração 3
Jean Lambert

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Insta a Comissão a incluir, em todos os 
acordos de comércio celebrados pela UE, 
disposições vinculativas no domínio das 
normas sociais e dos objetivos em matéria 
de emprego pleno e produtivo, 
nomeadamente no que diz respeito às 
mulheres e aos jovens, ao trabalho digno, 
ao respeito pelos direitos dos trabalhadores 
e à igualdade de género;

3. Insta a Comissão a incluir, em todos os 
acordos de comércio celebrados pela UE, 
disposições vinculativas no domínio das 
normas sociais e dos objetivos em matéria 
de emprego pleno e produtivo, 
nomeadamente no que diz respeito às 
mulheres e aos jovens, ao trabalho digno, 
ao respeito pelos direitos dos 
trabalhadores, designadamente os 
trabalhadores migrantes, e à igualdade de 
género;

Or. en

Alteração 4
Minodora Cliveti

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Sublinha a necessidade de apoiar e 
propagar a negociação coletiva como 
instrumento de redução das desigualdades 
no mercado de trabalho, assegurando 
trabalho e salários condignos, prevenindo 
situações de "dumping" social e de 
trabalho não declarado, e assegurando 
uma concorrência leal;

Or. en



AM\906445PT.doc 5/7 PE492.627v01-00

PT

Alteração 5
Minodora Cliveti

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Sublinha a necessidade de respeitar 
as condições dos contratos de trabalho e 
considera que as atividades 
desempenhadas por jovens e mulheres 
não devem constituir qualquer tipo de 
exploração, nomeadamente sexual, 
serviços ou trabalhos forçados, 
escravatura ou práticas semelhantes à 
escravatura;

Or. en

Alteração 6
Philippe Boulland

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha a importância das obrigações 
vinculativas em matéria de 
responsabilidade social das empresas e 
exorta a Comissão a apoiar os 
Estados-Membros no controlo atento da 
implementação e a garantir a aplicação 
jurídica dessas obrigações;

4. Sublinha a importância das obrigações 
vinculativas em matéria de 
responsabilidade social das empresas e de 
incentivar os empregadores a aplicarem 
normas sociais mais ambiciosas do que as 
atuais disposições regulamentares, 
nomeadamente a possibilidade de 
desenvolver e obter uma designação, tal 
como um rótulo social; exorta a Comissão 
a apoiar os Estados-Membros no controlo 
atento da implementação e a garantir a 
aplicação jurídica dessas obrigações;

Or. en
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Alteração 7
Philippe Boulland

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Destaca a importância da definição de 
pontos focais na Coerência das Políticas 
para o Desenvolvimento (CPD) também 
nos países em desenvolvimento, a fim de 
aumentar a partilha de informações, 
designadamente no que respeita às 
questões que estão fora das competências 
da UE, como é o caso da utilização 
socialmente inclusiva dos rendimentos 
obtidos com os recursos ou com os 
impostos sobre os mesmos e das remessas; 
insta a Comissão a integrar a política social 
nos trabalhos do SEAE;

5. Destaca a importância da definição de 
pontos focais na Coerência das Políticas 
para o Desenvolvimento (CPD) também 
nos países em desenvolvimento, a fim de 
aumentar a partilha de informações, 
designadamente no que respeita às 
questões que estão fora das competências 
da UE, como é o caso da utilização 
socialmente inclusiva dos rendimentos 
obtidos com os recursos ou com os 
impostos sobre os mesmos e das remessas; 
insta a Comissão a integrar a política social 
nos trabalhos do SEAE; considera 
igualmente essencial que os países de 
rendimento médio passem a dedicar uma 
parte cada vez mais significativa do seu 
rendimento a fins sociais, nomeadamente 
através do desenvolvimento de sistemas de 
tributação e da proteção social;

Or. en

Alteração 8
Jean Lambert

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Destaca a importância da definição de 
pontos focais na Coerência das Políticas 
para o Desenvolvimento (CPD) também 
nos países em desenvolvimento, a fim de 
aumentar a partilha de informações, 
designadamente no que respeita às 
questões que estão fora das competências 
da UE, como é o caso da utilização 

5. Destaca a importância da definição de 
pontos focais na Coerência das Políticas 
para o Desenvolvimento (CPD) também 
nos países em desenvolvimento, a fim de 
aumentar a partilha de informações, 
designadamente no que respeita às 
questões que estão fora das competências 
da UE, como é o caso da utilização 
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socialmente inclusiva dos rendimentos 
obtidos com os recursos ou com os 
impostos sobre os mesmos e das remessas; 
insta a Comissão a integrar a política social 
nos trabalhos do SEAE;

socialmente inclusiva dos rendimentos 
obtidos com os recursos ou com os 
impostos sobre os mesmos e das remessas, 
bem como do impacto que a chamada 
"fuga de cérebros" tem sobre os países de 
origem; insta a Comissão a integrar a 
política social nos trabalhos do SEAE;

Or. en

Alteração 9
Philippe Boulland

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Apela à Comissão para que participe no 
diálogo social com as organizações 
laborais e com os sindicatos dos países 
terceiros relativamente à aplicação das 
normas sociais nos respetivos países.

8. Apela à Comissão para que participe no 
diálogo social com as organizações 
laborais e com os sindicatos dos países 
terceiros relativamente à aplicação das 
normas sociais nos respetivos países e 
assegure uma assistência técnica mais 
adequada à execução das políticas social 
e fiscal.

Or. en


