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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Esta nova decisão de associação ultramarina representa um desafio fulcral para os PTU, na 
medida em que deverá permitir às respetivas economias e sociedades enveredarem pela via do 
desenvolvimento, aumentando a sua competitividade e respondendo às suas necessidades, isto 
no respeito das suas especificidades e diversidade. Neste contexto, deve ser dado um especial 
destaque à formação profissional e às ações que permitam criar emprego.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Desenvolvimento, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

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 do papel e da 
responsabilidade das organizações da 
sociedade civil em todos os domínios da 
cooperação.

Or. fr

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Tendo em conta a posição geográfica 
dos PTU, a cooperação entre estes e os 
seus vizinhos, apesar do diferente estatuto 
em relação ao direito da União de cada 
interveniente numa determinada área 
geográfica, deve ser prosseguida no 
interesse de todas as partes, com especial 
incidência em áreas de interesse comum e 
na promoção dos valores e padrões da 

(7) Tendo em conta a posição geográfica 
dos PTU, a cooperação entre estes e os 
seus vizinhos, apesar do diferente estatuto 
em relação ao direito da União de cada 
interveniente numa determinada área 
geográfica, deve ser prosseguida no 
interesse de todas as partes, com especial 
incidência em áreas de interesse comum e 
na promoção dos valores e padrões, 
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União. nomeadamente humanitários e sociais, da 
União.

Or. fr

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É importante apoiar os PTU nos seus 
esforços para se tornarem menos 
dependentes dos combustíveis fósseis, com 
vista a reduzir a sua vulnerabilidade face 
ao acesso aos combustíveis e à volatilidade 
dos preços, tornando a sua economia mais 
resistente e menos vulnerável a choques 
externos.

(12) É importante apoiar os PTU nos seus 
esforços para se tornarem menos 
dependentes dos combustíveis fósseis, com 
vista a reduzir a sua vulnerabilidade face 
ao acesso aos combustíveis e à volatilidade 
dos preços, tornando a sua economia mais 
resistente e menos vulnerável a choques 
externos, designadamente no que respeita 
ao emprego.

Or. fr

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A incidência de doenças 
transmissíveis nos PTU, tais como a 
dengue nas regiões das Caraíbas e do 
Pacífico e o Chikungunya na região do 
Oceano Índico, pode ter um impacto 
negativo significativo na saúde e na 
economia. Para além de reduzir a 
produtividade das populações afetadas, as 
epidemias nos PTU são suscetíveis de 
influenciar fortemente o turismo, que 
constitui um dos pilares da economia de 
muitos PTU. Tendo em conta o elevado 
número de turistas e de trabalhadores 
migrantes que para eles se deslocam, os 
PTU são vulneráveis à importação de 
doenças infecciosas. Inversamente, o 
grande fluxo de pessoas que regressam dos 
PTU poderá constituir um vetor de 
introdução de doenças transmissíveis na 
Europa. Garantir um «turismo seguro», 
constitui, por conseguinte, um fator 
essencial para a viabilidade das economias 
dos PTU, fortemente dependentes do 
turismo.

(17) A incidência de doenças 
transmissíveis nos PTU, tais como a 
dengue nas regiões das Caraíbas e do 
Pacífico e o Chikungunya na região do 
Oceano Índico, pode ter um impacto 
negativo significativo na saúde e na 
economia. Para além de reduzir a 
produtividade das populações afetadas, as 
epidemias nos PTU são suscetíveis de 
influenciar fortemente o turismo, que 
constitui um dos pilares da economia de 
muitos PTU. Tendo em conta o elevado 
número de turistas e de trabalhadores 
migrantes que para eles se deslocam, os 
PTU são vulneráveis à importação de 
doenças infecciosas. Um acesso facilitado 
e regular à medicina do trabalho poderá 
atenuar a problemática das epidemias.
Inversamente, o grande fluxo de pessoas 
que regressam dos PTU poderá constituir 
um vetor de introdução de doenças 
transmissíveis na Europa. Garantir um 
«turismo seguro», constitui, por 
conseguinte, um fator essencial para a 
viabilidade das economias dos PTU, 
fortemente dependentes do turismo.

Or. fr

Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A União reconhece a importância de 
desenvolver uma parceria mais ativa com 
os PTU no que diz respeito à boa 

(19) A União reconhece a importância de 
desenvolver uma parceria mais ativa com 
os PTU no que diz respeito à boa 
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governação e à luta contra o crime 
organizado, o tráfico de seres humanos, o 
terrorismo e a corrupção.

governação económica, social e fiscal, 
bem como à luta contra o crime 
organizado, o tráfico de seres humanos, o 
terrorismo e a corrupção.

Or. fr

Alteração 7

Proposta de decisão
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A cooperação em matéria de comércio 
e de questões relacionadas com o comércio 
entre a União e os PTU deve contribuir 
para o objetivo de um desenvolvimento 
sustentável, nos planos económico, social e 
ambiental.

(20) A cooperação em matéria de comércio 
e de questões relacionadas com o comércio 
entre a União e os PTU deve contribuir, de 
forma sistemática, para o objetivo de um 
desenvolvimento sustentável, nos planos 
económico, social e ambiental.

Or. fr

Alteração 8

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. Tal implica uma 
responsabilidade partilhada no sentido de 
incluir sistematicamente cláusulas 
relativas ao respeito pelas normas sociais 
mínimas na negociação de qualquer 
parceria ou acordo comercial.

Or. fr
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Alteração 9

Proposta de decisão
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Tendo em conta os objetivos de 
integração e a evolução do comércio 
mundial no domínio dos serviços e do 
direito de estabelecimento, é necessário 
apoiar o desenvolvimento dos mercados de 
serviços e as possibilidades de 
investimento, melhorando o acesso dos 
serviços e dos investimentos dos PTU ao 
mercado da União. A este respeito, a União 
deve oferecer aos PTU o melhor 
tratamento possível garantido a qualquer 
outro parceiro comercial mediante 
cláusulas globais da nação mais favorecida, 
permitindo aos PTU serem mais flexíveis 
nas suas relações comerciais e limitando o 
tratamento concedido à União pelos PTU 
ao que tenha sido oferecido a outras 
grandes economias comerciais.

(26) Tendo em conta os objetivos de 
integração e a evolução do comércio 
mundial no domínio dos serviços e do 
direito de estabelecimento, é necessário 
apoiar o desenvolvimento dos mercados de 
serviços e as possibilidades de 
investimento, melhorando o acesso dos 
serviços e dos investimentos dos PTU ao 
mercado da União e facilitando o seu 
acesso aos contratos públicos. A este 
respeito, a União deve oferecer aos PTU o 
melhor tratamento possível garantido a 
qualquer outro parceiro comercial 
mediante cláusulas globais da nação mais 
favorecida, permitindo aos PTU serem 
mais flexíveis nas suas relações comerciais 
e limitando o tratamento concedido à 
União pelos PTU ao que tenha sido 
oferecido a outras grandes economias 
comerciais.

Or. fr

Alteração 10

Proposta de decisão
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) As medidas sanitárias e fitossanitárias 
e os entraves técnicos ao comércio podem 
ter um impacto sobre o comércio e exigir a 
cooperação. A cooperação em matéria de 
comércio e de questões relacionadas com o 
comércio deve igualmente abranger as 
políticas de concorrência e os direitos de 

(28) As medidas sanitárias e fitossanitárias 
e os entraves técnicos ao comércio podem 
ter um impacto sobre o comércio e sobre a 
situação do emprego, e exigir a 
cooperação. A cooperação em matéria de 
comércio e de questões relacionadas com o 
comércio deve igualmente abranger as 
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propriedade intelectual, que afetam a 
distribuição equitativa dos lucros do 
comércio.

políticas de emprego, principalmente em 
relação aos jovens, as políticas de 
concorrência e os direitos de propriedade 
intelectual, que afetam a distribuição 
equitativa dos lucros do comércio.

Or. fr

Alteração 11

Proposta de decisão
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Para garantir que os PTU possam 
participar nas melhores condições no 
mercado interno da União, bem como nos 
mercados regionais, sub-regionais e 
internacionais, é importante desenvolver as 
suas capacidades nos domínios em causa. 
Estas incluem o desenvolvimento de 
recursos humanos e suas competências, o 
desenvolvimento das pequenas e médias 
empresas, a diversificação dos setores 
económicos e o estabelecimento de um 
quadro jurídico adequado, a fim de que o 
contexto empresarial seja propício ao 
investimento.

(29) Para garantir que os PTU possam 
participar nas melhores condições no 
mercado interno da União, bem como nos 
mercados regionais, sub-regionais e 
internacionais, é importante desenvolver as 
suas capacidades nos domínios em causa. 
Estas incluem o desenvolvimento de 
recursos humanos e suas competências, 
através da organização de formações 
profissionais e de formações contínuas 
adequadas, da promoção do 
desenvolvimento das pequenas e médias 
empresas, facilitando o acesso aos 
instrumentos de microfinanciamento e de 
crédito, a diversificação dos setores 
económicos e o estabelecimento de um 
quadro jurídico adequado, a fim de que o 
contexto empresarial seja propício ao 
investimento. Para o efeito, a conjugação 
dos fundos no âmbito do FED e de 
programas e instrumentos inscritos no 
orçamento geral da UE, para os quais os 
PTU são elegíveis, permite intensificar e 
racionalizar os investimentos projetados.

Or. fr
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Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Criação de emprego, educação, 
formação profissional e saúde;

Or. fr

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Promoção do acesso às novas 
tecnologias da informação e da 
comunicação;

Or. fr

Alteração 14

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de reforçar as relações entre si, a 
União e os PTU envidam esforços no 
sentido de tornar conhecida a associação 
entre os seus cidadãos, nomeadamente 
através da promoção do desenvolvimento 
das relações e da cooperação entre as 
autoridades, a comunidade académica, a 
sociedade civil e as empresas dos PTU, por 
um lado, e os seus interlocutores na União, 
por outro.

1. A fim de reforçar as relações entre si, a 
União e os PTU envidam esforços no 
sentido de tornar conhecida a associação 
entre os seus cidadãos, nomeadamente 
através da promoção do desenvolvimento 
das relações e da cooperação entre as 
autoridades, a comunidade académica, a 
sociedade civil, os parceiros sociais e as 
empresas dos PTU, por um lado, e os seus 
interlocutores na União, por outro.

Or. fr
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Alteração 15

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 4 – alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Na criação de emprego e na 
formação profissional; 

Or. fr

Alteração 16

Proposta de decisão
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Reunir-se-á anualmente um fórum de 
diálogo PTU-UE (em seguida denominado 
«Fórum PTU-UE»), no qual se 
congregarão as autoridades dos PTU, os 
representantes dos Estados-Membros a que 
os PTU estão ligados e a Comissão. Os 
membros do Parlamento Europeu, os 
representantes do BEI e representantes das 
regiões ultraperiféricas são associados ao 
Fórum PTU-UE, se for caso disso;

(a) Reunir-se-á anualmente um fórum de 
diálogo PTU-UE (em seguida denominado 
«Fórum PTU-UE»), no qual se 
congregarão as autoridades dos PTU, os 
representantes dos Estados-Membros a que 
os PTU estão ligados e a Comissão. Os 
membros do Parlamento Europeu, os 
representantes do BEI e representantes das 
regiões ultraperiféricas são associados ao 
Fórum PTU-UE; 

Or. fr

Alteração 17

Proposta de decisão
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

29. No contexto da associação, a 
cooperação no domínio dos serviços das 
tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC), visa promover, nos 

29. No contexto da associação, a 
cooperação no domínio dos serviços das 
tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC) visa promover, nos 
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PTU, a inovação, o crescimento económico 
e a melhoria da vida quotidiana tanto dos 
cidadãos como das empresas, incluindo a 
promoção da acessibilidade das pessoas 
com deficiência. A cooperação visa, em 
especial, reforçar as capacidades de 
regulamentação dos PTU e apoia a 
expansão das redes e serviços das TIC, 
através das seguintes medidas:

PTU, a inovação, o crescimento 
económico, a cooperação, a liberdade de 
expressão, a criação de novos empregos e 
a melhoria da vida quotidiana tanto dos 
cidadãos como das empresas, incluindo a 
promoção da acessibilidade das pessoas 
com deficiência. A cooperação visa, em 
especial, reforçar as capacidades de 
regulamentação dos PTU e apoia a 
expansão das redes e serviços das TIC, 
através das seguintes medidas:

(a) Criação de um enquadramento 
regulamentar previsível que acompanhe a 
evolução tecnológica, estimule o 
crescimento e a inovação e fomente a 
concorrência e a proteção dos 
consumidores;

(a) Criação de um enquadramento 
regulamentar previsível que acompanhe a 
evolução tecnológica, estimule o 
crescimento e a inovação e fomente a 
concorrência e a proteção dos 
consumidores;

(b) Diálogo sobre os diversos aspetos 
políticos a desenvolver para promover e 
acompanhar o desenvolvimento da 
sociedade da informação;

(b) Diálogo sobre os diversos aspetos 
políticos a desenvolver para promover e 
acompanhar o desenvolvimento da 
sociedade da informação;

(c) Intercâmbio de informações sobre 
normas e interoperabilidade;

(c) Intercâmbio de informações sobre 
normas e interoperabilidade;

(d) Promoção da cooperação em 
investigação no domínio das TIC, bem 
como no que diz respeito às infraestruturas 
de investigação com base nas TIC;

(d) Promoção da cooperação em 
investigação no domínio das TIC, bem 
como no que diz respeito às infraestruturas 
de investigação com base nas TIC;

(e) Desenvolvimento de serviços e 
aplicações em domínios com uma 
incidência importante na sociedade.

(e) Desenvolvimento de serviços e 
aplicações em domínios com uma 
incidência importante na sociedade, como 
a educação e a formação profissional.

Or. fr

Alteração 18

Proposta de decisão
Artigo 29 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Desenvolvimento de serviços e 
aplicações em domínios com uma 

(e) Desenvolvimento de serviços e 
aplicações em domínios com uma 
incidência importante na sociedade, como 
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incidência importante na sociedade. a educação e a formação profissional.

Or. fr

Alteração 19

Proposta de decisão
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

30. No contexto da associação, a 
cooperação no domínio da investigação e 
da inovação pode abranger a ciência, a 
tecnologia, incluindo as tecnologias no 
domínio da informação e da comunicação, 
com o objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento sustentável dos PTU e de 
promover a excelência e a competitividade 
industrial nos PTU. Em especial, a 
cooperação pode dizer respeito:

30. No contexto da associação, a 
cooperação no domínio da investigação e 
da inovação pode abranger a ciência, a 
educação, a tecnologia, incluindo as 
tecnologias no domínio da informação e da 
comunicação, com o objetivo de contribuir 
para o desenvolvimento sustentável dos 
PTU e de promover a excelência e a 
competitividade industrial nos PTU. Em 
especial, a cooperação pode dizer respeito:

Or. fr

Alteração 20

Proposta de decisão
Artigo 30 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) À promoção do acesso às novas 
tecnologias para todos;

Or. fr
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Alteração 21

Proposta de decisão
Artigo 30 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) À elaboração de políticas e ao reforço 
institucional nos PTU e a ações 
concertadas a nível local, nacional ou 
regional, com o objetivo de desenvolver 
atividades no domínio da ciência, da 
tecnologia e da inovação, bem como a sua 
aplicação;

(b) À elaboração de políticas e ao reforço 
institucional nos PTU e a ações 
concertadas a nível local, nacional ou 
regional, com o objetivo de desenvolver 
atividades no domínio da ciência, da 
educação, da tecnologia e da inovação, 
bem como a sua aplicação;

Or. fr

Alteração 22

Proposta de decisão
Artigo 30 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) À participação individual de 
investigadores, de organismos de 
investigação e de entidades jurídicas dos 
PTU no quadro da cooperação relacionada 
com os programas de investigação e de 
inovação no âmbito da União;

(d) À participação individual de 
investigadores, de organismos de 
investigação, de PME e de entidades 
jurídicas dos PTU no quadro da 
cooperação relacionada com os programas 
de investigação e de inovação e com o 
programa de competitividade das 
empresas no âmbito da União;

Or. fr

Alteração 23

Proposta de decisão
Artigo 30 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) À formação e mobilidade internacional 
dos investigadores dos PTU e ao 

(e) À formação e mobilidade internacional 
dos investigadores e dos estudantes dos 
PTU e ao intercâmbio de investigadores e 
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intercâmbio de investigadores. estudantes.

Or. fr

Alteração 24

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 inicial, profissional ou 
contínua, e fomentando a compreensão 
mútua entre os jovens.

Or. fr

Alteração 25

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 profissional.

Or. fr

Alteração 26

Proposta de decisão
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A União deve assegurar que as pessoas 2. A União deve assegurar que as pessoas 
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singulares dos PTU, tal como definidas no 
artigo 49.º, possam participar em
iniciativas da União no domínio da 
educação, segundo os mesmos critérios 
aplicáveis aos nacionais dos 
Estados-Membros.

singulares dos PTU, tal como definidas no 
artigo 49.º, possam participar em 
iniciativas da União no domínio da 
educação e da formação profissional, 
segundo os mesmos critérios aplicáveis aos 
nacionais dos Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 27

Proposta de decisão
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A União deve assegurar que os 
organismos e institutos de ensino dos PTU 
possam participar em iniciativas de 
cooperação da União no domínio da 
educação, segundo os mesmos critérios 
aplicáveis aos organismos e institutos de 
ensino dos Estados-Membros.

3. A União deve assegurar que os 
organismos e institutos de ensino e de 
formação profissional dos PTU possam 
participar em iniciativas de cooperação da 
União no domínio da educação, segundo os 
mesmos critérios aplicáveis aos 
organismos e institutos de ensino e de 
formação profissional dos 
Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 28

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 

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. 
Deve apoiar-se a criação de emprego, 
sobretudo nas PME, mediante a 
promoção de normas sociais ambiciosas. 
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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.

O diálogo deve favorecer todas as medidas 
inovadoras com vista a permitir a criação 
de emprego nos domínios em que os PTU 
representam uma mais-valia, como a 
biodiversidade, os recursos mineiros, as 
novas tecnologias e os domínios 
relacionados com a melhoria da 
acessibilidade. A este respeito, domínios 
como a gestão previsional dos empregos, 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.

Or. fr

Alteração 29

Proposta de decisão
Artigo 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º-A
Diálogo social e desenvolvimento da 
democracia social
No contexto da associação, a promoção 
do diálogo social e do desenvolvimento da 
democracia social pode ser apoiada por 
medidas que incidam nomeadamente 
sobre: 
– ações que garantam a formação dos 
parceiros sociais;
– ações que permitam a comunicação e a 
criação de espaços dedicados à promoção 
e ao desenvolvimento do diálogo social e 
da democracia social;
– ações que permitam o intercâmbio, a 
nível regional e local, das melhores 
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práticas sociais.

Or. fr

Alteração 30

Proposta de decisão
Artigo 34 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ações destinadas a reforçar a 
preparação e a capacidade de resposta 
contra as ameaças transnacionais para a 
saúde, tais como doenças infecciosas, que 
deverão assentar em estruturas existentes e 
visar acontecimentos não usuais;

(a) Ações destinadas a reforçar a 
preparação e a capacidade de resposta 
contra as ameaças transnacionais para a 
saúde, tais como doenças infecciosas, que 
deverão assentar em estruturas existentes e
na medicina do trabalho, bem como visar 
acontecimentos não usuais;

Or. fr

Alteração 31

Proposta de decisão
Artigo 34 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Desenvolvimento de capacidades 
através do reforço das redes de saúde 
pública a nível regional, facilitando o 
intercâmbio de informações entre peritos e 
favorecendo uma formação adequada;

(b) Desenvolvimento de capacidades 
através do reforço das redes de saúde 
pública a nível regional, facilitando o 
intercâmbio de informações entre peritos e 
favorecendo uma formação adequada e a 
implantação da telemedicina;

Or. fr
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Alteração 32

Proposta de decisão
Artigo 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 34.º-A
Saúde e segurança no trabalho
No contexto da associação, a cooperação 
no domínio da saúde e da segurança no 
trabalho tem por objetivo o reforço da 
capacidade de prevenção de acidentes e 
doenças profissionais dos PTU através da 
adoção de medidas, nomeadamente:
– ações que permitam realizar estudos e 
peritagens no domínio da saúde e 
segurança no trabalho, incidindo sobre 
riscos específicos do respetivo território;
– o acompanhamento da modernização da 
regulamentação no domínio da saúde e 
segurança no trabalho;
– um apoio às ações que promovam a 
prevenção dos riscos profissionais.

Or. fr

Alteração 33

Proposta de decisão
Artigo 54 – nº 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Quando um subsetor tradicional 
característico dos PTU estiver em risco, 
em virtude de acordos comerciais em fase 
de negociação com países terceiros, a 
Comissão realizará previamente estudos 
de impacto relativos às possíveis 
consequências, de acordo com os critérios 
definidos pela OIT e pela ONU. Uma vez 
concluídos, a Comissão transmite esses 
estudos de impacto prévios ao Parlamento 
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Europeu, ao Conselho e às autoridades 
governamentais e locais dos PTU antes da 
celebração dos acordos internacionais em 
questão.

Or. fr

Alteração 34

Proposta de decisão
Artigo 57 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Facilitar a supressão dos obstáculos ao 
comércio ou ao investimento relativos a 
bens e serviços de importância especial 
para a atenuação das alterações climáticas, 
tais como as energias renováveis e 
sustentáveis, bem como os produtos e 
serviços eficientes no plano energético, 
nomeadamente através da adoção de 
quadros de políticas conducentes à 
implementação das melhores tecnologias 
disponíveis e através da promoção de 
normas que respondem a necessidades 
ambientais e económicas e minimizam os 
obstáculos técnicos ao comércio;

(b) Facilitar a supressão dos obstáculos ao 
comércio ou ao investimento relativos a 
bens e serviços de importância especial 
para a atenuação das alterações climáticas, 
tais como as energias renováveis e 
sustentáveis, bem como os produtos e 
serviços eficientes no plano energético, 
nomeadamente através da adoção de 
quadros de políticas conducentes à 
implementação das melhores tecnologias 
disponíveis e através da promoção de 
normas que respondem a necessidades 
ambientais, sociais e económicas e 
minimizam os obstáculos técnicos ao 
comércio;

Or. fr

Alteração 35

Proposta de decisão
Artigo 57 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Promover o comércio de bens que 
contribuem para a instauração de boas 
práticas no domínio das condições sociais e 
do ambiente, incluindo os bens que são 
objeto de mecanismos de garantia 

(c) Promover o comércio de bens que 
contribuem para a instauração de boas 
práticas no domínio das condições sociais e 
do ambiente, incluindo os bens que são 
objeto de mecanismos de garantia 
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voluntária da sustentabilidade, tais como os 
regimes de comércio equitativo e ético, os 
rótulos ecológicos e os sistemas de 
certificação para produtos baseados em 
recursos naturais;

voluntária da sustentabilidade, tais como os 
regimes de comércio equitativo e ético, os 
rótulos ecológicos e sociais, e ainda os 
sistemas de certificação para produtos 
baseados em recursos naturais;

Or. fr

Alteração 36

Proposta de decisão
Artigo 62

Texto da Comissão Alteração

Artigo 62.º Artigo 62.º

Comércio, política dos consumidores e 
proteção da saúde dos consumidores

Comércio, política dos consumidores e 
proteção da saúde dos consumidores

No âmbito da associação, a cooperação no 
domínio da política dos consumidores, da 
proteção da saúde dos consumidores e do 
comércio pode incluir a elaboração de 
legislação e regulamentação no domínio da 
política dos consumidores e da proteção da 
saúde dos consumidores, com vista a evitar 
obstáculos desnecessários ao comércio.

No âmbito da associação, a cooperação no 
domínio da política dos consumidores, da 
proteção da saúde dos consumidores e do 
comércio pode prever a possibilidade de 
reconhecimento temporário das regras e 
procedimentos estabelecidos nos PTU e 
incluir a elaboração de legislação e 
regulamentação no domínio da política dos 
consumidores e da proteção da saúde dos 
consumidores, com vista a evitar 
obstáculos desnecessários ao comércio.

Or. fr

Alteração 37

Proposta de decisão
Artigo 68 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O reforço das capacidades dos PTU 
para formular e implementar as políticas 
necessárias ao desenvolvimento do 
comércio de bens e serviços;

(a) O reforço das capacidades dos PTU 
para formular e implementar as políticas 
necessárias ao desenvolvimento do 
comércio de bens e serviços, 
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designadamente através das novas 
tecnologias da informação e da 
comunicação;

Or. fr

Alteração 38

Proposta de decisão
Artigo 68 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O incentivo dos esforços dos PTU para 
estabelecer um quadro legislativo, 
regulamentar e institucional adequado, bem 
como os procedimentos administrativos 
necessários;

(b) O incentivo dos esforços dos PTU para 
estabelecer um quadro legislativo, 
regulamentar e institucional adequado, bem 
como os procedimentos administrativos 
necessários, nomeadamente para 
promover a melhoria das normas sociais e 
criar um clima social propício ao 
crescimento;

Or. fr

Alteração 39

Proposta de decisão
Artigo 68 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A facilitação do desenvolvimento do 
mercado e dos produtos, incluindo a 
melhoria da qualidade dos produtos;

(d) A facilitação do desenvolvimento e da 
diversificação do mercado e dos produtos, 
incluindo a melhoria da qualidade dos 
produtos;

Or. fr
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Alteração 40

Proposta de decisão
Artigo 68 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) A contribuição para o desenvolvimento 
dos recursos humanos e das competências 
profissionais relacionadas com o comércio 
de bens e serviços;

(e) A contribuição para o desenvolvimento 
dos recursos humanos e das competências 
profissionais mediante a oferta de 
formações adequadas relacionadas com o 
comércio de bens e serviços;

Or. fr

Alteração 41

Proposta de decisão
Artigo 68 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) O reforço da capacidade dos 
intermediários comerciais de fornecerem às 
empresas dos PTU os serviços necessários 
para as suas atividades de exportação, tais 
como, por exemplo, a difusão de 
informações sobre o mercado;

(f) O reforço da capacidade dos 
intermediários comerciais de fornecerem às 
empresas dos PTU os serviços necessários 
para as suas atividades de exportação, tais 
como, por exemplo, a difusão de 
informações sobre o mercado, mediante 
uma melhor utilização das novas 
tecnologias;

Or. fr


