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Alteração 37
Heléne Fritzon, Agnes Jongerius, Klára Dobrev
em nome do Grupo S&D

Relatório A9-0124/2020
José Gusmão
Orientações para o Emprego
(COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE))

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O Parlamento Europeu, o Conselho 
e a Comissão assinaram a proclamação 
interinstitucional sobre o Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais (14). O Pilar define 20 
princípios e direitos para apoiar o bom 
funcionamento e a equidade dos mercados 
de trabalho e dos sistemas de proteção 
social, estruturados em três categorias: 
igualdade de oportunidades e acesso ao 
mercado de trabalho, condições de trabalho 
justas e proteção social e inclusão social. 
Estes princípios e direitos orientam a nossa 
estratégia, de modo a garantir que as 
transições para a neutralidade climática e a 
sustentabilidade ambiental, a digitalização 
e a evolução demográfica se processam de 
forma justa e equitativa do ponto de vista 
social. O Pilar constitui um quadro de 
referência para monitorizar o desempenho 
dos Estados-Membros na esfera social e do 
emprego, dinamizar reformas aos níveis 
nacional, regional e local e conciliar a 
dimensão «social» com a dimensão do 
«mercado» na economia moderna de 
hoje, nomeadamente através da promoção 
da economia social.

(7) O Parlamento Europeu, o Conselho 
e a Comissão assinaram a proclamação 
interinstitucional sobre o Pilar(14). O Pilar 
define 20 princípios e direitos para apoiar o 
bom funcionamento e a equidade dos 
mercados de trabalho e dos sistemas de 
proteção social, estruturados em três 
categorias: igualdade de oportunidades e 
acesso ao mercado de trabalho, condições 
de trabalho justas e proteção social e 
inclusão social. Estes princípios e direitos 
orientam a nossa estratégia e devem ser 
aplicados, de modo a garantir que a 
transição para a neutralidade climática, a 
sustentabilidade ambiental e a 
digitalização se processam de forma justa e 
equitativa do ponto de vista social e tem 
em conta a evolução e os desafios 
demográficos. Tendo em consideração 
que o Pilar e os seus princípios constituem 
um quadro de referência para monitorizar o 
desempenho dos Estados-Membros na 
esfera social e do emprego, as orientações 
para as políticas de emprego podem 
constituir um instrumento importante 
para os Estados‑Membros desenvolverem 
e aplicarem políticas e medidas para uma 
economia e uma sociedade mais 
resistentes e inclusivas, promovendo 
simultaneamente os direitos laborais e 
procurando atingir o objetivo de 
convergência ascendente, a fim de 
continuar a desenvolver o modelo social 
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Alteração 38
Heléne Fritzon, Agnes Jongerius, Klára Dobrev
em nome do Grupo S&D

Relatório A9-0124/2020
José Gusmão
Orientações para o Emprego
(COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE))

Proposta de decisão
Anexo I – Orientação 7 – parágrafo 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão cooperar 
para oferecer proteção social aos 
trabalhadores móveis, incluindo os 
trabalhadores por conta própria que 
trabalham noutro Estado-Membro. A 
modernização dos sistemas de proteção 
social deverá promover os princípios do 
mercado de trabalho europeu que 
preveem uma proteção social sustentável, 
universal, transfronteiriça, que evita 
lacunas em matéria de proteção e, em 
última análise, garante uma mão de obra 
produtiva.
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