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13.2.2017 A8-0037/1 

Alteração  1 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0037/2017 

Yana Toom 

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

emprego na Análise Anual do Crescimento para 2017 

2016/2307(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Alerta para o declínio da quota-parte 

salarial na UE, o agravamento das 

desigualdades salariais e de rendimento e 

o aumento da pobreza no trabalho; 

recorda que a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem (1948) reconhece a 

necessidade de os trabalhadores 

auferirem um salário condigno, tal como 

a Constituição da Organização 

Internacional do Trabalho (1919), 

recordando ainda que todas as 

declarações relativas a direitos humanos 

convencionam que a remuneração deve 

ser suficiente para o sustento de uma 

família; salienta que os salários devem 

permitir que os trabalhadores possam 

satisfazer as suas necessidades e as das 

suas famílias e que todos os trabalhadores 

na União Europeia devem receber um 

salário digno, que satisfaça não somente 

as necessidades de base da alimentação, 

do alojamento e do vestuário, mas seja 

também suficiente para cobrir os cuidados 

de saúde, a educação, os transportes, as 

atividades de lazer e permita algumas 

poupanças para acautelar acontecimentos 

imprevistos, tais como doenças e 

acidentes; frisa que tal é o nível de vida 

digno que salários de subsistência devem 

proporcionar aos trabalhadores e às suas 
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famílias na UE; solicita à Comissão que 

estude a melhor forma de identificar o 

que pode englobar um salário de 

subsistência e o modo como deve ser 

medido, frisando que poderia servir de 

instrumento de referência para os 

parceiros sociais e contribuir para o 

intercâmbio das melhores práticas neste 

domínio;  

Or. en 
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13.2.2017 A8-0037/2 

Alteração  2 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Evelyn Regner, Sergio Gutiérrez Prieto 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0037/2017 

Yana Toom 

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

emprego na Análise Anual do Crescimento para 2017 

2016/2307(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 

Proposta de resolução Alteração 

27. Insta à introdução de políticas que 

respeitem e promovam a negociação 

coletiva e o seu âmbito de aplicação, de 

modo a incluir o maior número possível 

de trabalhadores, tendo igualmente como 

objetivo a obtenção de melhores patamares 

salariais sob a forma de salários mínimos 

dignos, estabelecidos com a participação 

dos parceiros sociais, sempre na 

perspetiva de pôr cobro ao competitivo 

«nivelamento por baixo» dos salários, de 

apoiar a procura agregada e a recuperação 

económica, de reduzir as desigualdades 

salariais e de combater a pobreza no 

trabalho; 

27. Recorda que os salários dignos são 

importantes não só para a coesão social, 

mas também para a manutenção de uma 

economia sólida e de uma mão de obra 

produtiva; insta a Comissão e os 

Estados-Membros a tomarem medidas 

adequadas para melhorar a qualidade do 

emprego e reduzir a dispersão salarial, 

inclusivamente aumentando os patamares 

salariais e também, se for caso disso, sob a 

forma de salários mínimos dignos; apela, 

neste contexto, a políticas que respeitem, 

promovam e reforcem a negociação 

coletiva e a posição dos trabalhadores nos 

sistemas de fixação dos salários, que têm 

um papel crucial na criação de condições 

de trabalho de alto nível; entende que este 

esforço deve ser desenvolvido na 

perspetiva de apoiar a procura agregada e a 

recuperação económica, de reduzir as 

desigualdades salariais e de combater a 

pobreza no trabalho; salienta, neste 

contexto, que a legislação e as políticas da 

UE devem respeitar os direitos e as 

liberdades sindicais, as convenções 

coletivas e defender a igualdade de 

tratamento dos trabalhadores; 

Or. en 
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13.2.2017 A8-0037/3 

Alteração  3 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0037/2017 

Yana Toom 

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

emprego na Análise Anual do Crescimento para 2017 

2016/2307(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 10-A. Alerta para o facto de os níveis 

excessivos de remuneração dos gestores 

de topo serem obtidos não só em 

detrimento dos acionistas, mas também à 

custa dos trabalhadores; frisa que esta 

dispersão salarial excessiva é contrária à 

ética, aumenta as desigualdades e 

prejudica a produtividade e a 

competitividade das empresas; insta a 

Comissão a apresentar uma proposta 

tendo em vista a adoção, a nível europeu, 

de uma obrigação jurídica que obrigue as 

empresas públicas e as empresas cotadas 

em bolsa a divulgarem a remuneração 

anual total do diretor executivo e dos 

quadros superiores, assim como a 

compensação anual mediana de todos os 

outros trabalhadores da empresa; 

Or. en 
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13.2.2017 A8-0037/4 

Alteração  4 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0037/2017 

Yana Toom 

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

emprego na Análise Anual do Crescimento para 2017 

2016/2307(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 61-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 61-A. Salienta que deve ser concedido a 

todas as pessoas um acesso universal a 

pensões públicas de reforma e de velhice, 

baseadas na solidariedade e de um nível 

adequado; reconhece os desafios 

enfrentados pelos Estados-Membros para 

reforçar a sustentabilidade dos sistemas 

de pensões, mas salienta a importância de 

preservar a solidariedade nos regimes de 

pensões através do reforço da vertente das 

receitas, sem necessariamente aumentar a 

idade de reforma; sublinha a importância 

de que se revestem os regimes de pensões 

públicos e profissionais, que 

proporcionem um rendimento de reforma 

adequado bem superior aos limiares de 

pobreza e permitam aos pensionistas 

manter o seu nível de vida; considera que 

a melhor forma de garantir a 

sustentabilidade, a segurança e a 

adequação das pensões de reforma das 

mulheres e dos homens é aumentar a taxa 

global de emprego e os empregos de 

qualidade, em todas as idades, melhorar 

as condições de trabalho e de emprego e 

afetar os recursos públicos 

complementares necessários; considera 

que as reformas dos sistemas de pensões 

devem incidir, entre outros aspetos, na 
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idade efetiva da reforma e refletir as 

tendências do mercado de trabalho, as 

taxas de natalidade, a situação em 

matéria de saúde e riqueza, as condições 

de trabalho e o rácio de dependência 

económica; considera que estas reformas 

devem também ter em conta a situação de 

milhões de trabalhadores na Europa, em 

especial das mulheres, dos jovens e dos 

trabalhadores por conta própria, afetados 

por situações emprego precário e atípico, 

períodos de desemprego involuntário e 

tempos de trabalho reduzidos; 

Or. en 
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13.2.2017 A8-0037/5 

Alteração  5 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0037/2017 

Yana Toom 

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

emprego na Análise Anual do Crescimento para 2017 

2016/2307(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Apoia o conceito da Comissão do 

«triângulo virtuoso do investimento, das 

reformas estruturais e das finanças 

públicas responsáveis»; adverte que as 

reformas estruturais estão em atraso em 

alguns Estados-Membros; alerta para o 

facto de os critérios relativos ao défice 

estarem a ser violados em alguns 

Estados-Membros e, por vezes, de forma 

regular; 

5. Realça que a dimensão da estabilização 

automática dos sistemas de proteção 

social é importante para absorver as 

ondas de choques sociais causadas por 

efeitos externos, como as recessões; insta, 

por conseguinte, os Estados-Membros a 

introduzirem políticas destinadas a 

restabelecer a segurança no emprego, 

oferecendo uma proteção proativa, 

incluindo em caso de despedimentos; 

insta também os Estados-Membros, à luz 

da Recomendação n.º 202 da OIT que 

define normas mínimas de proteção 

social, a assegurarem e aumentarem o 

investimento nos sistemas de proteção 

social, por forma a garantir o seu 

desempenho no combate à pobreza e às 

desigualdades e na prevenção destes 

problemas, garantindo, ao mesmo tempo, 

a sua sustentabilidade; 

Or. en 
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13.2.2017 A8-0037/6 

Alteração  6 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0037/2017 

Yana Toom 

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

emprego na Análise Anual do Crescimento para 2017 

2016/2307(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Salienta que as reformas socialmente 

responsáveis devem assentar na 

solidariedade, na integração, na justiça 

social e numa repartição equitativa da 

riqueza – um modelo que garante a 

igualdade e a proteção social, protege os 

grupos vulneráveis e melhora as 

condições de vida de todos os cidadãos; 

salienta igualmente a necessidade de 

reorientar as políticas económicas da 

União para uma economia social de 

mercado; 

Or. en 

 

 


