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29.1.2014 A7-0056/1 

Alteração  1 

Sylvie Guillaume, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pervenche 

Berès, Olle Ludvigsson, Alejandro Cercas, Frédéric Daerden 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0056/2014 

Sajjad Karim 

Adequação da regulamentação da UE, a subsidiariedade e a proporcionalidade (19.º relatório 

sobre «Legislar Melhor» – 2011) 

(2013/2077(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Salienta que a avaliação de impacto 

da nova regulamentação sobre as PME 

ou as grandes empresas não pode dar 

origem a uma discriminação dos 

trabalhadores em razão da dimensão da 

empresa que os emprega, nem conduzir 

ao retrocesso dos direitos fundamentais 

dos trabalhadores, nomeadamente os 

direitos à informação e à consulta, ou das 

suas condições de trabalho, bem-estar no 

trabalho e direitos em matéria de 

segurança social, nem tão-pouco obstar à 

melhoria desses direitos e à melhoria da 

proteção dos trabalhadores no local de 

trabalho face aos riscos profissionais 

atuais e futuros; 

Or. en 
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29.1.2014 A7-0056/2 

Alteração  2 

Sylvie Guillaume, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pervenche 

Berès, Olle Ludvigsson, Alejandro Cercas, Frédéric Daerden 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0056/2014 

Sajjad Karim 

Adequação da regulamentação da UE, a subsidiariedade e a proporcionalidade (19.º relatório 

sobre «Legislar Melhor» – 2011) 

(2013/2077(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Salienta que as medidas e disposições 

propostas ao abrigo da rubrica «Legislar 

Melhor» não devem prejudicar a proteção 

do ambiente, dos consumidores ou dos 

trabalhadores; sublinha que, no tocante 

aos acordos entre parceiros sociais, a 

autonomia destes últimos tem de ser 

sempre respeitada, bem como o direito 

que lhes assiste de celebrarem acordos 

que serão, posteriormente, transpostos 

para a legislação; 

 

Or. en 
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29.1.2014 A7-0056/3 

Alteração  3 

Sylvie Guillaume, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pervenche 

Berès, Olle Ludvigsson, Alejandro Cercas, Frédéric Daerden 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0056/2014 

Sajjad Karim 

Adequação da regulamentação da UE, a subsidiariedade e a proporcionalidade (19.º relatório 

sobre «Legislar Melhor» – 2011) 

(2013/2077(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 8-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-B. Critica, em termos gerais, o facto de, 

na sua Comunicação intitulada 

«Programa para a adequação e a eficácia 

da regulamentação (REFIT): resultados e 

próximas etapas» (COM(2013)685), a 

Comissão afirmar que a legislação da UE 

relativa aos direitos de informação e 

consulta dos trabalhadores poderá reduzir 

os encargos que pesam sobre as empresas 

e considerar que toda a legislação da UE 

em matéria de saúde e segurança no 

trabalho é potencialmente redundante; 

Or. en 
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29.1.2014 A7-0056/4 

Alteração  4 

Sylvie Guillaume, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pervenche 

Berès, Olle Ludvigsson, Alejandro Cercas, Frédéric Daerden 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0056/2014 

Sajjad Karim 

Adequação da regulamentação da UE, a subsidiariedade e a proporcionalidade (19.º relatório 

sobre «Legislar Melhor» – 2011) 

(2013/2077(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 34 – travessão 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

– tomar medidas para reduzir, quanto 

antes, os encargos identificados pelas PME 

europeias no âmbito da consulta sobre os 

10 atos legislativos mais onerosos para as 

PME; 

– tomar medidas no sentido de reduzir os 

encargos identificados pelas PME 

europeias no âmbito da consulta sobre os 

10 atos legislativos mais onerosos para as 

PME, desde que haja acordo dos parceiros 

sociais; 

Or. en 
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29.1.2014 A7-0056/5 

Alteração  5 

Sylvie Guillaume, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pervenche 

Berès, Olle Ludvigsson, Alejandro Cercas, Frédéric Daerden 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0056/2014 

Sajjad Karim 

Adequação da regulamentação da UE, a subsidiariedade e a proporcionalidade (19.º relatório 

sobre «Legislar Melhor» – 2011) 

(2013/2077(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 34 – travessão 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

– aumentar, se for caso disso, o recurso a 

isenções ou a regimes mais suaves para as 

microempresas e as PME nas novas 

propostas legislativas e tornar as regras da 

UE em matéria de contratos públicos mais 

favoráveis para as PME; 

– aumentar, se for caso disso e socialmente 

justificado, o recurso a isenções ou a 

regimes mais suaves para as 

microempresas e as PME nas novas 

propostas legislativas e tornar as regras da 

UE em matéria de contratos públicos mais 

favoráveis para as PME; 

Or. en 
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29.1.2014 A7-0056/6 

Alteração  6 

Sylvie Guillaume, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pervenche 

Berès, Olle Ludvigsson, Alejandro Cercas, Frédéric Daerden 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0056/2014 

Sajjad Karim 

Adequação da regulamentação da UE, a subsidiariedade e a proporcionalidade (19.º relatório 

sobre «Legislar Melhor» – 2011) 

(2013/2077(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 34 – travessão 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Lamenta o facto de, na sua 

Comunicação COM(2013)0685, a 

Comissão descrever o acordo no setor dos 

cabeleireiros como «burocracia», apesar 

do pedido conjunto dos parceiros sociais, 

nos termos do artigo 155.º do TFUE, e 

salienta que o programa REFIT não deve 

servir de desculpa para os constantes 

adiamentos da aplicação legislativa dos 

acordos entre parceiros sociais a nível da 

UE, dado que tal compromete a saúde e a 

segurança no trabalho;  

Or. en 
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29.1.2014 A7-0056/7 

Alteração  7 

Sylvie Guillaume, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pervenche 

Berès, Olle Ludvigsson, Alejandro Cercas, Frédéric Daerden 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0056/2014 

Sajjad Karim 

Adequação da regulamentação da UE, a subsidiariedade e a proporcionalidade (19.º relatório 

sobre «Legislar Melhor» – 2011) 

(2013/2077(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 44 

 

Proposta de resolução Alteração 

44. Convida a Comissão a reforçar o papel 

e a independência do Comité das 

Avaliações de Impacto e, em particular, a 

concluir e apresentar propostas legislativas 

apenas quando estas tenham sido 

aprovadas com um parecer favorável desse 

Comité; 

44. Convida a Comissão a reforçar o papel 

e a independência do Comité das 

Avaliações de Impacto (CAI) e, em 

particular, a concluir e apresentar propostas 

legislativas apenas quando estas tenham 

sido aprovadas com um parecer favorável 

desse Comité; exorta o CAI a recorrer aos 

conhecimentos especializados dos 

parceiros sociais; 

Or. en 

 

 


