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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa a uma Cimeira Social Tripartida para 
o Crescimento e o Emprego
(COM(2013)0740 – C7-0000/2013 – 2013/0361(APP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (COM(2013)0740),

– Tendo em conta o pedido de aprovação apresentado pelo Conselho nos termos do artigo 
352.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C7-0000/2013),

– Tendo em conta o artigo 81.º, n.º 3, do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório provisório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 
(A7-0000/2013),

1. Solicita ao Conselho que tenha em conta as seguintes modificações;

i) A proposta de decisão do Conselho deverá ser alterada como se segue:

Alteração 1

Proposta de decisão do Conselho
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A Cimeira Tripartida para o Crescimento e 
o Emprego tem por missão assegurar, em 
conformidade com o Tratado e no respeito 
pelas competências das instituições e dos 
órgãos da União, a existência de uma 
concertação permanente entre o Conselho, 
a Comissão e os parceiros sociais. 
Permitirá que os parceiros sociais a nível 
europeu contribuam, no contexto do 
diálogo social, para as diferentes 
componentes da estratégia de crescimento 
e emprego da UE. Para o efeito, conta com 
os trabalhos e os debates entre o Conselho, 
a Comissão e os parceiros sociais, que se 
realizam a montante nas diferentes 
instâncias de concertação sobre as questões 
económicas, sociais e do emprego.

A Cimeira Tripartida para o Crescimento e 
o Emprego tem por missão assegurar, em 
conformidade com o Tratado e no respeito 
pelas competências das instituições e dos 
órgãos da União, a existência de uma 
concertação permanente entre o Conselho, 
a Comissão e os parceiros sociais, bem 
como de uma coordenação das suas 
estratégias para o crescimento, um 
elevado nível de emprego, a integração e a 
proteção social, além do ensino, da 
formação e da proteção da saúde 
humana. Permitirá que os parceiros sociais 
a nível europeu contribuam, no contexto do 
diálogo social, para as diferentes 
componentes da estratégia de crescimento 
e emprego da UE. Para o efeito, conta com 
os trabalhos e os debates entre o Conselho, 
a Comissão e os parceiros sociais, que se 
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realizam a montante nas diferentes 
instâncias de concertação sobre as questões 
económicas, sociais e do emprego.

Or. en

Alteração 2

Proposta de decisão do Conselho
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cada delegação é composta por 
representantes das organizações 
interprofissionais europeias, em 
representação de interesses gerais ou mais 
específicos dos quadros de gestão e das 
pequenas e médias empresas a nível 
europeu.

3. Cada delegação é composta por 
representantes das organizações 
interprofissionais europeias, em 
representação de interesses gerais ou mais 
específicos dos quadros de gestão e das 
pequenas e médias empresas a nível 
europeu.

A coordenação técnica da delegação dos 
trabalhadores é assegurada pela 
Confederação Europeia dos Sindicatos 
(CES) e a das entidades patronais pela 
Confederação das Empresas Europeias 
(BUSINESSEUROPE). A CES e a 
BUSINESSEUROPE devem assegurar-se 
de que, nas suas contribuições, sejam tidos 
na devida conta os pareceres provenientes 
das organizações específicas e setoriais e, 
se for caso disso, integrar representantes de 
algumas delas nas suas delegações.

A coordenação técnica da delegação dos 
trabalhadores é assegurada pela 
Confederação Europeia dos Sindicatos 
(CES) e a das entidades patronais pela 
Confederação das Empresas Europeias 
(BUSINESSEUROPE). A CES e a 
BUSINESSEUROPE devem assegurar-se 
de que, nas suas contribuições, sejam tidos 
na devida conta os pareceres provenientes 
das organizações específicas e setoriais e, 
se for caso disso, integrar representantes de 
algumas delas habilitados a falar nas suas 
delegações.

Or. en
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Alteração 3

Proposta de decisão do Conselho
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A ordem de trabalhos da cimeira é 
estabelecida em conjunto pelo Conselho, 
pela Comissão e pelas organizações 
interprofissionais dos trabalhadores e das 
entidades patronais que participam nos 
trabalhos da cimeira. Para o efeito, 
realizam-se reuniões preparatórias entre os 
serviços do Conselho, a Comissão e a CES 
e a BUSINESSEUROPE.

1. A ordem de trabalhos da cimeira é 
estabelecida em conjunto e em pé de 
igualdade pelo Conselho, pela Comissão e 
pelas organizações interprofissionais dos 
trabalhadores e das entidades patronais que 
participam nos trabalhos da cimeira. Para o 
efeito, realizam-se reuniões preparatórias 
entre os serviços do Conselho, a Comissão 
e a CES e a BUSINESSEUROPE.

Or. en

Alteração 4

Proposta de decisão do Conselho
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A cimeira reúne-se, pelo menos, duas 
vezes por ano. As reuniões têm lugar antes 
das sessões da primavera e do outono do 
Conselho Europeu.

1. A cimeira reúne-se, pelo menos, duas 
vezes por ano. As reuniões têm lugar antes 
das sessões da primavera e do outono do 
Conselho Europeu e os resultados da 
Cimeira são apresentados ao Conselho 
Europeu subsequente, tendo em vista o 
processo decisório. 

Or. en

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.


