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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Desenvolvimento, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Congratula-se com o facto de a cláusula social prevista no artigo 9.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) se aplicar tanto a nível da UE como além 
fronteiras;

2. Sublinha a necessidade de garantir que as disposições em matéria de proteção social 
consagradas nos acordos de comércio celebrados pela UE sejam aplicadas e devidamente 
controladas; considera necessário velar pela disponibilidade dos mecanismos de revisão e 
aplicação;

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;

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;

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;

6. Exorta a Comissão a incluir, enquanto parte das suas avaliações regulares de impacto, as 
repercussões da legislação proposta nos países terceiros, especialmente no domínio do 
emprego e da política social;

7. Insta a Comissão e os Estados-Membros a dedicarem uma maior atenção à participação e 
integração dos migrantes, particularmente das mulheres e crianças, nos países de 
acolhimento e à portabilidade dos direitos sociais;

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.


