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1.9.2010 A7-0235/60 

Alteração  60 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
em nome do Grupo S&D  

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
em nome do Grupo Verts/ALE  

 

Relatório A7-0235/2010 
Csaba İry 
Orientações para as políticas do emprego dos Estados-Membros 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Proposta de decisão 
N.º 9-C (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-C) Na concepção e execução dos seus 

programas nacionais de reforma, tendo 

em conta as orientações enunciadas no 

anexo, os Estados-Membros asseguram a 

aplicação efectiva das políticas sociais e 

de emprego. As partes interessadas, em 

particular a nível regional e local, 

incluindo os afectados pelos diferentes 

aspectos da estratégias Europa 20202, os 

órgãos parlamentares e os parceiros 

sociais participam activamente na 

concepção, na execução, no 

acompanhamento e na avaliação desses 

programas, nomeadamente na definição 

de objectivos e de indicadores. Os 

Estados-Membros acompanham de perto 

o impacto social e em matéria de emprego 

das reformas implementadas no âmbito 

dos respectivos programas nacionais de 

reforma. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/61 

Alteração  61 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
em nome do Grupo S&D  

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
em nome do Grupo Verts/ALE  

 

Relatório A7-0235/2010 
Csaba İry 
Orientações para as políticas do emprego dos Estados-Membros 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Proposta de decisão 
Considerando 11-B (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-B) As reformas dos Estados-Membros 

deverão, por conseguinte, ter como 

objectivo reforçar o crescimento do 

emprego com base nos princípios do 

trabalho digno, tal como promovido pela 

OIT, que deve governar a criação de 

emprego e a integração no mercado de 

trabalho. Neste contexto, há que 

salvaguardar e reforçar a igualdade de 

tratamento e de remuneração para 

trabalho igual no mesmo local de 

trabalho, tal como previsto nos artigos 18. 

º e 157.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia. Deve 

ser também prestada uma atenção 

particular à redução da pobreza entre o 

número crescente de trabalhadores 

pobres, bem como ao combate à pobreza 

infantil. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/62 

Alteração  62 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
em nome do Grupo S&D  

 

Relatório A7-0235/2010 
Csaba İry 
Orientações para as políticas do emprego dos Estados-Membros 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Proposta de decisão 
N.º 13-C (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (13-C) Partindo da importância da 

política de coesão no apoio ao emprego e 

à inclusão social, da ajuda às regiões para 

superar suas dificuldades 

socioeconómicas e reduzir as 

disparidades, bem como das 

especificidades regionais, os 

Estados-Membros devem trabalhar em 

conjunto para organizar, complementar, 

coordenar e ajustar as suas metas 

nacionais, quer internamente, quer entre 

eles, de modo a reduzir os desequilíbrios 

no desenvolvimento económico entre as 

regiões. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/63 

Alteração  63 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
em nome do Grupo S&D  

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
em nome do Grupo Verts/ALE  

 

Relatório A7-0235/2010 
Csaba İry 
Orientações para as políticas do emprego dos Estados-Membros 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Proposta de decisão 
Considerando 16-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

  (16-A) Os objectivos principais 

enumerados nas orientações pertinentes 

devem guiar os Estados-Membros na 

definição das suas próprias metas e 

sub-objectivos nacionais, prestando 

especial atenção ao aumento do emprego 

e à redução do desemprego dos grupos 

mais vulneráveis, incluindo os jovens, 

mediante o aumento dos níveis de ensino, 

da redução das taxas de abandono escolar 

e arrancando as pessoas à pobreza. Os 

progressos na consecução dos objectivos e 

sub-objectivos devem ser cuidadosamente 

monitorizados e avaliados face aos 

objectivos da estratégia Europa 2020, e, se 

necessário, devem ser elaborados 

objectivos ou sub-objectivos revistos ou 

adicionais aquando da revisão das 

Orientações do Emprego. 

Or. en 

 

 


