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Alteração  1 

Gabriele Zimmer, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Marisa Matias 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 

emprego na Análise Anual do Crescimento para 2016 

2015/2330(INI) 

Proposta de Resolução 

N.º 2 

 

Proposta de Resolução Alteração 

2. Saúda o facto de a Análise Anual do 

Crescimento (AAC) da Comissão 

sublinhar a necessidade de se prestar 

mais atenção à equidade social no 

contexto dos novos programas de 

estabilidade e de reforma nacionais, 

aditando três indicadores de emprego (taxa 

de atividade, desemprego dos jovens e 

desemprego de longa duração) ao 

procedimento relativo aos desequilíbrios 

macroeconómicos; solicita que estes 

indicadores sejam colocados 

verdadeiramente em pé de igualdade com 

os indicadores existentes, o que permitirá 

levar a cabo análises aprofundadas nos 

Estados-Membros em causa e garantir 

que os seus desequilíbrios internos sejam 

melhor avaliados, a par da formulação de 

propostas e da realização de um trabalho 

de monitorização no domínio das 

reformas económicas e sociais; 

 

2. Lamenta o facto de que os três 

indicadores sociais (taxa de atividade, 

desemprego dos jovens e desemprego de 

longa duração) aditados ao Relatório sobre 

o mecanismo de alerta 2016 não tenham 

qualquer efeito desencadeador e que, por 

conseguinte, sejam suscetíveis de não 

impedir que os padrões sociais se 

continuem a desmantelar; apela, por isso, 

à inclusão de indicadores sociais que 

desencadeiem medidas concretas com 

vista à erradicação da pobreza e da 

exclusão social; 

Or. en 
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Alteração  2 

Gabriele Zimmer, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 

emprego na Análise Anual do Crescimento para 2016 

2015/2330(INI) 

Proposta de Resolução 

N.º 20 

 

Proposta de Resolução Alteração 

20. Considera que um modelo 

cuidadosamente ponderado de 

flexissegurança contribui para evitar a 

fragmentação laboral e promover a 

manutenção de um emprego de qualidade 

sustentável, mas declara-se apreensivo 

pelo facto de a flexissegurança não ter 

sido adequadamente aplicada em vários 

Estados-Membros; insta os Estados-

Membros e a Comissão, sempre que seja o 

caso, a velarem por que os direitos 

laborais e os padrões de segurança social 

sejam garantidos na aplicação do modelo 

de flexissegurança; solicita aos 

Estados-Membros que modernizem a 

respetiva legislação em matéria de proteção 

do emprego, a fim de promover a 

estabilidade no emprego e segurança nas 

transições entre empregos, também graças 

a uma maior e melhor cooperação, 

sempre que possível, entre os serviços de 

emprego públicos e privados, bem como o 

acesso dos trabalhadores à segurança social 

e aos direitos sociais; embora vários 

Estados-Membros tenham efetuado 

reformas com visíveis efeitos positivos, 

por exemplo, no aumento das taxas de 

emprego, lamenta que, em certos casos, as 

20. Opõe-se à tentativa da Comissão de 

reintroduzir o malogrado conceito de 
flexissegurança, visto que o incremento da 

flexibilidade redundou no aumento da 
fragmentação do mercado de trabalho e no 

aumento do trabalho precário, bem como 

numa nova mercantilização da mão de 

obra, na incerteza permanente dos 

trabalhadores, no stress psicológico e na 

dificuldade de planear uma vida estável e 

de manter uma vida familiar adequada; 

insta os Estados-Membros e a Comissão a 

que modernizem a respetiva legislação em 

matéria de proteção do emprego, a fim de 

garantir emprego de qualidade elevada, 

protegido contra o despedimento, um 

robusto quadro jurídico em matéria de 

direitos sindicais e acordos coletivos e 

serviços públicos de alta qualidade para 

aqueles que se encontrem em transição 
entre empregos, bem como o acesso dos 

trabalhadores a normas elevadas de 

segurança social e aos direitos sociais; 

solicita à Comissão que intensifique o 

controlo da prática abusiva dos contratos a 

termo certo sucessivos, bem como de 

outros contratos atípicos, tanto no setor 

público, como no setor privado; 
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reformas do mercado de trabalho tenham 

privilegiado a flexibilidade em detrimento 

da segurança, o que redundou num 

acréscimo de precariedade e na ausência 

de proteção do emprego; solicita à 

Comissão que intensifique o controlo da 

prática abusiva dos contratos a termo certo 

sucessivos, bem como de outros contratos 

atípicos, tanto no setor público, como no 

setor privado; 

Or. en 
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Alteração  3 
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Relatório A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 

emprego na Análise Anual do Crescimento para 2016 

2015/2330(INI) 

Proposta de Resolução 

N.º 58 

 

Proposta de Resolução Alteração 

58. Convida a Comissão e os Estados-

Membros a trabalharem conjuntamente na 

eliminação dos obstáculos à mobilidade 

equitativa dos trabalhadores, uma vez que 

a livre circulação dos trabalhadores é um 

direito fundamental da UE, 

desenvolvendo esforços, por um lado, em 

prol da diminuição da taxa de desemprego 

e garantindo, por outro, que os 

trabalhadores móveis usufruam na UE de 

igualdade de tratamento em relação aos 

trabalhadores nacionais e não sejam 

abusados ou discriminados, mediante 

salvaguarda dos seus direitos laborais e 
sociais; 

58. Convida a Comissão e os Estados-

Membros a trabalharem conjuntamente na 

eliminação dos obstáculos à mobilidade 

baseada nos direitos, socialmente segura e 

voluntária dos trabalhadores, garantindo 

que os trabalhadores móveis da UE não 

sejam tratados de forma abusiva; convida, 

por conseguinte, à plena aplicação do 

princípio da igualdade de remuneração 

por trabalho igual (e trabalho de igual 

valor) no mesmo local de trabalho e ao 

pleno respeito pelos acordos coletivos; 

rejeita qualquer tentativa dos governos 

dos Estados-Membros ou da Comissão de 

discriminar os trabalhadores da UE ou de 

países terceiros, excluindo-os dos 

benefícios ligados à atividade 

profissional; rejeita toda e qualquer 

tentativa no sentido de rever os 

Regulamentos n.º 883/2004 e n.º 987/2009 

de uma forma que reduza o acesso dos 

cidadãos da UE e da AECL às prestações 
sociais; 

Or. en 

 

 


