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6.3.2019 A8-0162/5

Alteração 5
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0162/2019
Marian Harkin
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 
emprego na Análise Anual do Crescimento para 2019
(2018/2120(INI))

Proposta de resolução
Considerando J

Proposta de resolução Alteração

J. Considerando que o número total 
de pessoas em risco de pobreza ou de 
exclusão social (AROPE) se situa em 
22,5 % e que, apesar deste valor ser 
inferior aos níveis anteriores à crise, o 
grande objetivo da Estratégia Europa 2020 
de reduzir o número de pessoas AROPE 
em 20 milhões ainda está muito longe de 
ser atingido; que a taxa de AROPE das 
crianças continua a diminuir, mas continua 
inaceitavelmente elevado; que a taxa de 
AROPE das crianças em agregados 
familiares monoparentais é o dobro da 
média do total das crianças; que os 
elevados níveis de desigualdade reduzem a 
produção económica e o potencial para o 
crescimento sustentável; 

J. Considerando que o número total 
de pessoas em risco de pobreza ou de 
exclusão social (AROPE) se situa em 
22,5 % e que, apesar deste valor ser 
inferior aos níveis anteriores à crise, o 
grande objetivo da Estratégia Europa 2020 
de reduzir o número de pessoas AROPE 
em 20 milhões ainda está muito longe de 
ser atingido; que mais de 100 milhões de 
pessoas já se encontravam em risco de 
pobreza ou de exclusão social em 2007; 
que a taxa de AROPE das crianças 
continua a diminuir, mas continua 
inaceitavelmente elevado; que a taxa de 
AROPE das crianças em agregados 
familiares monoparentais é o dobro da 
média do total das crianças; que os 
elevados níveis de desigualdade reduzem a 
produção económica e o potencial para o 
crescimento sustentável;
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Alteração 6
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0162/2019
Marian Harkin
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 
emprego na Análise Anual do Crescimento para 2019
(2018/2120(INI))

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Observa que a UE continua a ser 
afetada por problemas estruturais que 
carecem de solução; reconhece que as 
medidas de austeridade não são adequadas 
para oferecer soluções sustentáveis para 
esses problemas; sublinha a necessidade 
imperativa de impulsionar a procura 
interna, promovendo o investimento 
público e privado, as reformas estruturais 
social e economicamente equilibradas que 
reduzam as desigualdades e promovam 
empregos de qualidade e inclusivos, o 
crescimento sustentável, o investimento 
social e a consolidação orçamental 
responsável, contribuindo, assim, para 
garantir uma via favorável para um reforço 
da coesão e um ambiente de convergência 
social ascendente para as empresas e os 
serviços públicos, com vista à criação de 
mais emprego de qualidade, ao mesmo 
tempo que se equilibram as dimensões 
sociais e económicas; sublinha que essas 
prioridades só serão alcançadas se for dada 
prioridade ao investimento no capital 
humano no contexto de uma estratégia 
comum;

18. Observa que a UE continua a ser 
afetada por problemas estruturais que 
carecem de solução; reconhece que as 
medidas de austeridade não são adequadas 
para oferecer soluções sustentáveis para 
esses problemas; apela, a esse respeito, 
que os investimentos em emprego de 
qualidade, em proteção social e em 
inclusão social sejam excluídos do cálculo 
dos défices no âmbito do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento; sublinha a 
necessidade imperativa de impulsionar a 
procura interna, promovendo o 
investimento público e privado, as 
reformas estruturais social e 
economicamente equilibradas que reduzam 
as desigualdades e promovam empregos de 
qualidade e inclusivos, o crescimento 
sustentável, o investimento social e a 
consolidação orçamental responsável, 
contribuindo, assim, para garantir uma via 
favorável para um reforço da coesão e um 
ambiente de convergência social 
ascendente para as empresas e os serviços 
públicos, com vista à criação de mais 
emprego de qualidade, ao mesmo tempo 
que se equilibram as dimensões sociais e 
económicas; sublinha que essas prioridades 
só serão alcançadas se for dada prioridade 
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ao investimento no capital humano no 
contexto de uma estratégia comum;
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Alteração 7
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0162/2019
Marian Harkin
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 
emprego na Análise Anual do Crescimento para 2019
(2018/2120(INI))

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que criem e/ou reforcem 
a regulamentação sobre as novas formas de 
trabalho; manifesta preocupação, neste 
contexto, relativamente à cobertura dos 
trabalhadores atípicos e dos trabalhadores 
por conta própria, que frequentemente não 
têm acesso pleno ao sistema de proteção 
social; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a desenvolverem e 
promoverem medidas com eficácia 
demonstrada na redução do trabalho não 
declarado, permitindo o reconhecimento 
dos direitos laborais dos trabalhadores 
domésticos e dos prestadores de cuidados, 
e na melhoria das condições de trabalho;

21. Solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que criem e/ou reforcem 
a regulamentação sobre as novas formas de 
trabalho; manifesta preocupação, neste 
contexto, relativamente à cobertura dos 
trabalhadores atípicos e dos trabalhadores 
por conta própria, que frequentemente não 
têm acesso pleno ao sistema de proteção 
social; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a desenvolverem e 
promoverem medidas com eficácia 
demonstrada na redução do trabalho não 
declarado, permitindo o reconhecimento 
dos direitos laborais dos trabalhadores 
domésticos e dos prestadores de cuidados, 
e na melhoria das condições de trabalho; 
insta os Estados-Membros e a Comissão a 
proibirem os contratos sem especificação 
do horário de trabalho;
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