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Alteração 42
Paul Murphy

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A relação especial entre a União e os 
PTU deve afastar-se de uma abordagem 
clássica de cooperação para o 
desenvolvimento, tornando-se uma 
parceria recíproca de apoio ao 
desenvolvimento sustentável dos PTU.
Além disso, a solidariedade entre a União e 
os PTU deve basear-se na sua relação 
única e no facto de pertencerem à mesma 
«família europeia».

(5) A relação especial entre a União e os 
PTU deve afastar-se de uma abordagem 
clássica de cooperação para o 
desenvolvimento, tornando-se uma 
parceria de apoio ao desenvolvimento 
sustentável dos PTU baseada na 
solidariedade entre a União e os PTU.

Or. en

Alteração 43
Paul Murphy

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A contribuição da sociedade civil para 
o desenvolvimento dos PTU pode ser 
potenciada através do reforço das 
organizações da sociedade civil em todos 
os domínios da cooperação.

(6) A contribuição da sociedade civil para 
o desenvolvimento dos PTU pode ser 
potenciada através do reforço das 
organizações da sociedade civil, em 
especial dos sindicatos e de outras 
organizações de trabalhadores, em todos 
os domínios da cooperação.

Or. en

Alteração 44
Paul Murphy
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Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A associação deverá ter como objetivo 
garantir a conservação, o restabelecimento 
e a utilização sustentável da diversidade 
biológica e dos serviços ecossistémicos, 
elementos essenciais do desenvolvimento 
sustentável.

(9) A associação deverá ter como objetivo 
garantir a conservação, o restabelecimento 
e a utilização sustentável da diversidade 
biológica e dos serviços ecossistémicos, 
elementos essenciais do desenvolvimento 
sustentável. Salienta, a este respeito, a 
importância de todos os recursos naturais 
dos PTU serem abrangidos por um regime 
democrático de propriedade pública para 
garantir o respeito pelo ambiente e pelos 
interesses da população em geral.

Or. en

Alteração 45
Paul Murphy

Proposta de decisão
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Os efeitos do afastamento geográfico 
dos PTU constituem um obstáculo para a 
sua competitividade, sendo assim 
importante melhorar a acessibilidade 
destes.

(14) Os efeitos do afastamento geográfico 
dos PTU constituem um desafio para o seu 
desenvolvimento económico, sendo assim 
importante melhorar a acessibilidade 
destes.

Or. en

Alteração 46
Paul Murphy

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A União e os PTU reconhecem a (15) A União e os PTU reconhecem a 
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importância da educação como alavanca 
para o desenvolvimento sustentável dos 
PTU.

importância da educação como alavanca 
para o desenvolvimento sustentável dos 
PTU. Salienta a importância de uma 
educação pública gratuita, universal, 
acessível e financiada pelo Estado a todos 
os níveis, do primário ao superior, como a 
melhor forma de garantir o direito à 
educação.

Or. en

Alteração 47
Paul Murphy

Proposta de decisão
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Um maior desenvolvimento 
económico e social dos PTU deveria 
reforçar-se mutuamente e visar o aumento
da competitividade da economia dos PTU, 
bem como garantir o bem-estar social e a 
inclusão, designadamente dos grupos 
vulneráveis e das pessoas com deficiência. 
Para o efeito, a cooperação entre a União e 
os PTU deve incluir o intercâmbio de 
informações e de boas práticas nos 
domínios pertinentes, incluindo o 
desenvolvimento de competências e a 
proteção social e promover os direitos das 
pessoas com deficiência, em conformidade 
com os princípios da Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência. Além disso, a 
associação entre a União e os PTU deve 
contribuir para a promoção do trabalho 
digno, incluindo as melhores práticas em 
matéria de diálogo social, bem como o 
respeito das normas fundamentais do 
trabalho, a igualdade de oportunidades, a 
não-discriminação e a acessibilidade nos 
PTU e nas regiões em que se situam.

(16) Um maior desenvolvimento 
económico e social dos PTU deveria 
reforçar-se mutuamente e visar o fomento
das economias locais, bem como garantir o 
bem-estar social e a inclusão, 
designadamente dos grupos vulneráveis e 
das pessoas com deficiência. Para o efeito, 
a cooperação entre a União e os PTU deve 
incluir o intercâmbio de informações e de 
boas práticas nos domínios pertinentes, 
incluindo o desenvolvimento de 
competências e a proteção social e 
promover os direitos das pessoas com 
deficiência, em conformidade com os 
princípios da Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência. Além disso, a associação entre 
a União e os PTU deve contribuir para a 
promoção do trabalho digno, incluindo as 
melhores práticas em matéria de diálogo 
social, bem como o respeito das normas 
fundamentais do trabalho, a igualdade de 
oportunidades, a não-discriminação e a 
acessibilidade nos PTU e nas regiões em 
que se situam.

Or. en
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Alteração 48
Paul Murphy

Proposta de decisão
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Importa que a melhoria das 
condições de trabalho, dos direitos 
laborais e sindicais seja objetivo central 
da cooperação. Salienta o importante 
papel dos sindicatos e outros 
representantes dos trabalhadores no 
processo.

Or. en

Alteração 49
Paul Murphy

Proposta de decisão
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A evolução do contexto mundial, que 
se traduz num processo contínuo de 
liberalização das trocas comerciais, implica 
largamente a União, principal parceiro 
comercial dos PTU, dos Estados ACP 
vizinhos dos PTU e de outros parceiros 
económicos.

(21) A evolução do contexto mundial, que 
se traduz num processo contínuo de 
liberalização das trocas comerciais, implica 
largamente a União, principal parceiro 
comercial dos PTU, dos Estados ACP 
vizinhos dos PTU e de outros parceiros 
económicos. Regista que o processo de 
liberalização em curso beneficiou 
sobretudo as economias fortes e teve 
efeitos negativos nas populações do «Sul 
global», bem como na classe trabalhadora 
e nas populações pobres do resto do 
mundo. Salienta, por conseguinte, a 
necessidade de pôr termo à globalização 
neoliberal e de desenvolver a economia 
global com base numa verdadeira 
solidariedade e cooperação à escala 
internacional.
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Or. en

Alteração 50
Paul Murphy

Proposta de decisão
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) As políticas de austeridade tiveram 
efeitos negativos no emprego e na 
subsistência de milhões de trabalhadores 
e pobres em todo o mundo, salienta a 
necessidade de cooperação entre os PTU e 
a União por forma a pôr cobro a estas 
políticas e propor programas de 
investimento público ambiciosos, única 
forma de garantir condições de vida e de 
trabalho condignas para a maioria da 
população, tanto nos PTU como na 
União.

Or. en

Alteração 51
Paul Murphy

Proposta de decisão
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) Os PTU podem desempenhar um 
papel essencial na luta contra os paraísos 
fiscais. Salienta, a este respeito, que 
importa que o setor financeiro se torne 
verdadeiramente transparente. Para além 
disso, afirma a necessidade de este último 
ser abrangido por um regime democrático 
de propriedade e controlo público, uma 
vez que um setor financeiro público 
reuniria as melhores condições para 
atender às necessidades dos cidadãos 
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comuns e renovar a economia através de 
um sistema de empréstimos pouco 
dispendioso, garantindo ao mesmo tempo 
as poupanças dos consumidores comuns.

Or. en

Alteração 52
Jean-Luc Bennahmias

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Promoção de um crescimento verde; (b) Promoção de um crescimento verde e 
dos empregos verdes em todos os setores 
relacionados com o crescimento 
ecológico;

Or. fr

Alteração 53
Minodora Cliveti

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Estabelecimento do diálogo social;

Or. en

Alteração 54
Minodora Cliveti

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(g-A) Participação dos jovens no mercado 
de trabalho para minimizar o desemprego 
juvenil.

Or. en

Alteração 55
Jean-Luc Bennahmias

Proposta de decisão
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A União deve assegurar que as pessoas 
singulares dos PTU, tal como definidas no 
artigo 49.º, possam participar em
iniciativas da União relativas à juventude, 
segundo os mesmos critérios aplicáveis aos 
nacionais dos Estados-Membros.

1. A União deve assegurar que as pessoas 
singulares dos PTU, tal como definidas no 
artigo 49.º, possam participar nas
iniciativas e programas da União relativas 
à juventude, segundo os mesmos critérios 
aplicáveis aos nacionais dos 
Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 56
Minodora Cliveti

Proposta de decisão
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A associação visa reforçar os laços entre 
os jovens que vivem nos PTU e na União, 
nomeadamente promovendo a mobilidade 
da juventude dos PTU no domínio da 
formação e fomentando a compreensão 
mútua entre os jovens.

2. A associação visa reforçar os laços entre 
os jovens que vivem nos PTU e na União, 
nomeadamente promovendo a mobilidade 
da juventude dos PTU no domínio da 
formação, fomentando a compreensão 
mútua entre os jovens e criando condições 
favoráveis para que possam desenvolver 
as suas competências, trabalharem e 
participarem ativamente na sociedade, 
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essencial para um desenvolvimento 
socioeconómico sustentável.

Or. en

Alteração 57
Jean-Luc Bennahmias

Proposta de decisão
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A associação visa reforçar os laços entre 
os jovens que vivem nos PTU e na União, 
nomeadamente promovendo a mobilidade 
da juventude dos PTU no domínio da 
formação e fomentando a compreensão 
mútua entre os jovens.

2. A associação visa reforçar os laços entre 
os jovens que vivem nos PTU e na União, 
nomeadamente promovendo o intercâmbio 
e a mobilidade da juventude dos PTU nos 
domínios da educação e da formação e 
fomentando a aprendizagem intercultural 
e a compreensão mútua entre os jovens.

Or. fr

Alteração 58
Minodora Cliveti

Proposta de decisão
Artigo 31 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A União e os PTU devem cooperar 
para que os jovens participem ativamente 
no mercado de trabalho por forma a 
prevenir o desemprego juvenil.

Or. en

Alteração 59
Minodora Cliveti
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Proposta de decisão
Artigo 32 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A promoção de oportunidades de 
experiência profissional para estudantes 
que possam ajudar os jovens a tomar 
decisões sobre a sua futura carreira e a 
desenvolverem competências úteis para o 
mercado de trabalho;

Or. en

Justificação

A experiência profissional oferece aos estudantes uma panorâmica do mundo do trabalho e 
permite-lhes aprender fazendo. 

Alteração 60
Jean-Luc Bennahmias

Proposta de decisão
Artigo 32 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O apoio aos PTU na definição e 
execução de políticas de educação.

(b) O apoio aos PTU na definição e 
execução de políticas de educação e de 
formação formal e informal.

Or. fr

Alteração 61
Minodora Cliveti

Proposta de decisão
Artigo 32 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A oferta de adequadas 
oportunidades de formação e de educação 
que possam facilitar a promoção de 
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competências úteis para empregos verdes, 
conferindo particular ênfase à promoção 
da igualdade de género.

Or. en

Alteração 62
Minodora Cliveti

Proposta de decisão
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A União e os PTU devem manter o 
diálogo no domínio do emprego e da 
política social, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento económico e social dos 
PTU e para a promoção do trabalho digno
nos PTU e nas regiões em que se situam. 
Esse diálogo deve igualmente visar apoiar 
os esforços das autoridades dos PTU no 
sentido de desenvolverem políticas e 
legislação neste domínio.

1. A União e os PTU devem manter o 
diálogo no domínio do emprego e da 
política social, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento económico e social dos 
PTU e para a promoção do trabalho 
condigno e a inclusão social numa 
economia ecológica nos PTU e nas regiões 
em que se situam. Esse diálogo deve 
igualmente visar apoiar os esforços das 
autoridades dos PTU no sentido de 
desenvolverem políticas e legislação neste 
domínio.

Or. en

Alteração 63
Minodora Cliveti

Proposta de decisão
Artigo 33 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A União e os PTU devem cooperar 
no sentido de promover empregos 
condignos em condições de liberdade, 
igualdade, segurança e dignidade 
humana, facilitando, assim, a redução da 
pobreza e alcançando um 
desenvolvimento sustentável inclusivo.
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Or. en

Alteração 64
Jean-Luc Bennahmias

Proposta de decisão
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O diálogo deve consistir, 
principalmente, no intercâmbio de 
informações e de boas práticas relativas às 
políticas e à legislação no domínio do 
emprego e da política social, que sejam de 
interesse comum para a União e os PTU. A 
este respeito, domínios como o 
desenvolvimento de competências, a 
proteção social, o diálogo social, a 
igualdade de oportunidades, a não-
discriminação e a acessibilidade das 
pessoas com deficiência, a saúde e a 
segurança no trabalho e outras normas 
laborais, devem ser tomados em 
consideração.

2. O diálogo deve consistir, 
principalmente, no intercâmbio de 
informações e de boas práticas relativas às 
políticas e à legislação no domínio do 
emprego e da política social, que sejam de 
interesse comum para a União e os PTU. A 
este respeito, domínios como a 
antecipação das necessidades em matéria 
de competências, o desenvolvimento de 
competências, a formação de mão-de-obra 
qualificada que corresponda às 
necessidade do mercado de trabalho, a 
proteção social, o diálogo social, a 
igualdade de oportunidades, a não-
discriminação e a acessibilidade das 
pessoas com deficiência, a saúde e a 
segurança no trabalho e outras normas 
laborais, devem ser tomados em 
consideração.

Or. fr

Alteração 65
Minodora Cliveti

Proposta de decisão
Artigo 33 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A União e os PTU devem cooperar 
no intercâmbio de práticas de excelência 
no que diz respeito às políticas ativas de 
mercado de trabalho, ao diálogo social 
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forte, às normas laborais e de proteção 
social com vista a salvaguardar os direitos 
dos trabalhadores e das suas 
comunidades, a lutar contra o trabalho 
infantil ou forçado e a combater o 
trabalho não declarado;

Or. en

Alteração 66
Minodora Cliveti

Proposta de decisão
Artigo 33 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A União e os PTU devem cooperar 
para garantirem um equilíbrio adequado 
entre a segurança e a flexibilidade no 
mercado de trabalho, através da aplicação 
generalizada dos princípios da 
flexissegurança, e a darem resposta ao 
problema da segmentação do mercado de 
trabalho, concedendo uma proteção social 
adequada aos trabalhadores em períodos 
de transição ou com contratos de trabalho 
temporário ou a tempo parcial, bem como 
o acesso a oportunidades de formação, de 
progressão na carreira e de trabalho a 
tempo inteiro;

Or. en

Alteração 67
Minodora Cliveti

Proposta de decisão
Artigo 33 - n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. A União e os PTU devem proceder ao 
intercâmbio de práticas de excelência e 
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cooperar no sentido de promover 
investimentos em serviços – como serviços 
de alta qualidade no respeitante à guarda 
de crianças a tempo inteiro e a preços 
acessíveis, escolas a tempo inteiro e 
centros de assistência a idosos – que 
ajudem a promover a igualdade de 
género, promovam uma melhor 
conciliação entre a vida profissional e a 
vida pessoal e familiar e criem um 
contexto favorável à integração ou 
reintegração das pessoas no mercado de 
trabalho;

Or. en

Alteração 68
Minodora Cliveti

Proposta de decisão
Artigo 33 – n.º 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-D. O despovoamento, incluindo a «fuga 
de cérebros» e a emigração de jovens por 
razões de trabalho constitui um desafio 
para muitos PTU, razão pela qual os PTU 
e a UE devem cooperar para proteger os 
direitos dos trabalhadores migrantes no 
mercado de trabalho.

Or. en

Alteração 69
Minodora Cliveti

Proposta de decisão
Artigo 34 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A União e os PTU devem proceder a 
intercâmbios de práticas de excelência 
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com vista a melhorar a eficácia no local 
de trabalho. Importa assegurar que todos 
os trabalhadores sejam abrangidos pelas 
políticas de prevenção e beneficiem 
efetivamente do respeito do seu direito 
fundamental à saúde.

Or. en


