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4.3.2020 A9-0025/1

Alteração 1
Guido Reil, Roman Haider
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 
emprego na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável para 2020
(2019/2212(INI))

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com a Estratégia 
Anual para o Crescimento Sustentável 
para 2020 e com o objetivo da Comissão 
de complementar a atual abordagem do 
Semestre Europeu incluindo os ODS e os 
objetivos do «Pacto Ecológico Europeu»; 
sublinha que a nova estratégia de 
crescimento da UE terá de contribuir para a 
criação de empregos sustentáveis de 
qualidade e para o reforço da 
competitividade, da inovação e da 
produtividade e maximizar os benefícios 
para a saúde, a qualidade de vida e a 
resiliência, evoluindo simultaneamente 
para uma economia circular e neutra em 
termos de carbono; reitera a necessidade 
de colocar a sustentabilidade, a inclusão 
social e o bem-estar das pessoas no centro 
das políticas económicas da UE, 
assegurando que os objetivos sociais, 
ambientais e económicos tenham uma 
prioridade igual;

1. Sublinha que qualquer estratégia 
de crescimento da UE terá de contribuir 
para a criação de empregos sustentáveis de 
qualidade e para o reforço da 
competitividade, da inovação e da 
produtividade e maximizar os benefícios 
para a saúde, a qualidade de vida e a 
resiliência;
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4.3.2020 A9-0025/2

Alteração 2
Guido Reil, Roman Haider
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 
emprego na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável para 2020
(2019/2212(INI))

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Insta a Comissão a identificar os 
objetivos e os indicadores-chave 
específicos da UE em relação aos ODS, a 
fim de refletir as realidades e os desafios 
que a UE enfrenta no domínio do 
emprego e dos assuntos sociais, avaliar a 
eficácia das decisões políticas e assegurar 
uma melhor orientação do financiamento 
e um acompanhamento adequado e 
coerente da Estratégia Europa 2020;

2. Salienta que os mercados de 
trabalho dos Estados-Membros e até das 
regiões nos Estados-Membros são 
diferentes em muitos aspetos, incluindo a 
utilização de quadros diferentes, e que 
estes quadros se desenvolveram, ao longo 
da história, tanto a nível regional como 
nacional, segundo linhas específicas que 
estão estreitamente ligadas às tradições 
dos sistemas de proteção social existentes; 
salienta que os diferentes quadros em 
cada um destes diferentes mercados de 
trabalho determinam as medidas que são 
necessárias a nível local, regional ou 
nacional para promover o emprego entre 
os diferentes grupos da população e 
reduzir as taxas de desemprego;
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4.3.2020 A9-0025/3

Alteração 3
Guido Reil, Roman Haider
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 
emprego na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável para 2020
(2019/2212(INI))

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Congratula-se com a inclusão do 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais na 
Estratégia Anual para o Crescimento 
Sustentável de 2020; apela para que, no 
novo modelo económico, a equidade e os 
direitos sociais tenham a mesma 
importância que a sustentabilidade 
ambiental e a estabilidade 
macroeconómica; salienta o papel central 
desempenhado pelo Painel de Indicadores 
Sociais no Semestre Europeu; insta a 
Comissão a basear-se nos indicadores 
existentes e a reforçar o painel de 
avaliação integrando outros indicadores e 
objetivos claros que reflitam todos os 20 
princípios do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, como o acesso inclusivo à 
educação, à saúde, à alimentação, ao 
emprego, a alojamento, e à preservação 
dos direitos sociais, e a garantir que esses 
indicadores serão analisados numa base 
desagregada (por exemplo crianças, 
jovens, idosos, género, migrantes e 
pessoas com deficiência); insta a 
Comissão a salvaguardar a diversidade 
dos sistemas sociais e dos modelos de 
mercado de trabalho nacionais e a 
apresentar um plano de ação social para 
continuar a aplicar o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais e a Carta Social Europeia 
revista através da adoção de medidas 

3. Salienta que a política social e a 
proteção social devem e têm de continuar 
a ser uma competência exclusiva dos 
Estados-Membros; rejeita todos os 
esforços para normalizar as políticas 
sociais e os sistemas de proteção social 
dos Estados-Membros em diferentes 
domínios;
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específicas ao nível adequado;
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4.3.2020 A9-0025/4

Alteração 4
Guido Reil, Roman Haider
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 
emprego na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável para 2020
(2019/2212(INI))

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Apela a um maior envolvimento 
dos ministros competentes responsáveis 
pelos assuntos sociais, pela saúde e pelo 
ambiente no processo do Semestre a nível 
do Conselho;  lamenta que muitas 
recomendações específicas por país  não 
tenham sido implementadas ou não 
tenham sido integralmente aplicadas;  
insta os Estados-Membros a aplicarem 
todas as recomendações específicas por 
país, nomeadamente as relativas ao 
emprego e aos aspetos sociais;

4. Sublinha que os desafios e 
objetivos comuns não devem nem têm de 
conduzir a uma política europeia comum 
de emprego; considera que a política do 
mercado de trabalho e do emprego deve 
ser da exclusiva competência dos 
Estados-Membros e, como tal, rejeita as 
recomendações específicas por país da 
Comissão;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/5

Alteração 5
Guido Reil, Roman Haider
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 
emprego na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável para 2020
(2019/2212(INI))

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Congratula-se com a consulta dos 
parceiros sociais por parte da Comissão 
sobre um quadro da UE para salários 
mínimos; insta a Comissão a tomar 
medidas destinadas a promover uma 
maior convergência social com base nos 
resultados da consulta; insta a que os 
níveis salariais mínimos adequados sejam 
fixados acima do limiar de pobreza através 
de convenções coletivas ou da legislação 
nacional, em consonância com as tradições 
nacionais e no respeito da autonomia dos 
parceiros sociais nacionais e do bom 
funcionamento dos modelos de negociação 
coletiva; apela a uma abordagem 
coordenada ao nível da UE, a fim de 
evitar uma concorrência insana em 
matéria de custos da mão de obra e 
aumentar a convergência social 
ascendente para todos;

7. Recorda que qualquer decisão 
relativa à fixação de salários mínimos é 
uma prerrogativa dos Estados-Membros; 
incentiva os Estados-Membros a 
assegurarem que os trabalhadores 
assalariados recebam um salário que lhes 
permita uma vida digna no seu país; insta 
a que os níveis salariais mínimos 
adequados sejam fixados acima do limiar 
de pobreza através de convenções coletivas 
ou da legislação nacional, em consonância 
com as tradições nacionais e no respeito da 
autonomia dos parceiros sociais nacionais e 
do bom funcionamento dos modelos de 
negociação coletiva;
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4.3.2020 A9-0025/6

Alteração 6
Guido Reil, Roman Haider
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 
emprego na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável para 2020
(2019/2212(INI))

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Reitera a sua preocupação 
relativamente ao elevado número de 
pessoas em risco de pobreza e de exclusão 
social; manifesta-se particularmente 
preocupado com as elevadas taxas de 
pobreza infantil e de pobreza no trabalho; 
insta a Comissão a apresentar uma 
estratégia global da UE de combate à 
pobreza baseada na inclusão ativa 
integrada e a criar uma Garantia 
Europeia para as Crianças dotada de um 
financiamento adequado e com serviços 
de apoio bem concebidos, a fim de 
contribuir para a igualdade de acesso das 
crianças a cuidados de saúde gratuitos, a 
educação de qualidade, a estruturas de 
acolhimento de crianças de qualidade, a 
condições dignas e a uma alimentação 
adequada;

10. Reitera a sua preocupação 
relativamente ao elevado número de 
pessoas em risco de pobreza e de exclusão 
social; manifesta-se particularmente 
preocupado com as elevadas taxas de 
pobreza infantil e de pobreza no trabalho; 
salienta que a pobreza infantil tem muitas 
causas diferentes e que questões 
relevantes, como os cuidados de saúde, a 
educação, o acolhimento de crianças, a 
nutrição e a habitação, são da 
competência e da responsabilidade dos 
Estados-Membros; incentiva os 
Estados-Membros a darem prioridade à 
luta contra a pobreza infantil e a 
recorrerem aos instrumentos financeiros 
existentes, como o Fundo Social Europeu 
e o Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional;
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4.3.2020 A9-0025/7

Alteração 7
Guido Reil, Roman Haider
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 
emprego na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável para 2020
(2019/2212(INI))

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Sublinha a importância de aumentar 
o financiamento para as pessoas mais 
carenciadas ao abrigo do novo Fundo 
Social Europeu Mais enquanto elemento 
fundamental da solidariedade europeia e 
como meio para ajudar a combater as 
formas mais graves de pobreza na UE, tais 
como a privação alimentar e a pobreza 
infantil; salienta que a Garantia Europeia 
para as Crianças não deve ser financiada 
à custa dos instrumentos financeiros 
existentes;

11. Sublinha a importância de aumentar 
o financiamento para as pessoas mais 
carenciadas ao abrigo do novo Fundo 
Social Europeu Mais enquanto elemento 
fundamental da solidariedade europeia e 
como meio para ajudar a combater as 
formas mais graves de pobreza na UE, tais 
como a privação alimentar e a pobreza 
infantil; 

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/8

Alteração 8
Guido Reil, Roman Haider
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 
emprego na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável para 2020
(2019/2212(INI))

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Apela a um novo quadro da UE 
para as estratégias nacionais de inclusão 
dos ciganos que inclua objetivos 
concretos;

Suprimido

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/9

Alteração 9
Guido Reil, Roman Haider
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 
emprego na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável para 2020
(2019/2212(INI))

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Observa que existem várias formas 
de regimes de rendimento mínimo em 
todos os Estados-Membros destinados a 
proporcionar um nível mínimo de proteção 
social e uma rede de segurança para as 
pessoas necessitadas; sublinha que os 
regimes de rendimento mínimo não devem 
ser confundidos com o conceito de 
rendimento de base para todos; insta a 
Comissão a realizar um estudo 
comparativo sobre os diferentes regimes 
de rendimento mínimo nos 
Estados-Membros e a destacar os casos de 
boas práticas com vista a apresentar um 
quadro a este respeito; salienta que o 
rendimento mínimo deve ser 
complementado por medidas de inclusão 
ativa;

13. Observa que existem várias formas 
de regimes de rendimento mínimo em 
todos os Estados-Membros destinados a 
proporcionar um nível mínimo de proteção 
social e uma rede de segurança para as 
pessoas necessitadas; sublinha que os 
regimes de rendimento mínimo não devem 
ser confundidos com o conceito de 
rendimento de base para todos; salienta que 
o rendimento mínimo deve ser 
complementado por medidas de inclusão 
ativa;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/10

Alteração 10
Guido Reil, Roman Haider
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 
emprego na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável para 2020
(2019/2212(INI))

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Insta a Comissão e os Estados-
Membros a responderem de forma sólida e 
integrada, nomeadamente elaborando um 
plano de ação para fazer face à falta de 
habitações a preços acessíveis, a más 
condições de habitação, a habitações não 
acessíveis e à exclusão em matéria de 
habitação; regista o aumento do número 
de despejos e insta os Estados-Membros a 
resolverem este problema;

14. Manifesta apreensão face ao 
aumento do número de pessoas 
sem-abrigo na maioria dos 
Estados-Membros; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a responderem de forma 
sólida e integrada, nomeadamente 
elaborando um plano de ação para fazer 
face à falta de habitações a preços 
acessíveis, a más condições de habitação, a 
habitações não acessíveis e à exclusão em 
matéria de habitação;

Or. en


