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Alteração 1
Guido Reil, Peter Kofod
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0233/2020
Dennis Radtke, Agnes Jongerius
Uma Europa social forte para transições justas
(2020/2084(INI))

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Está convicto de que o quadro de 
governação para uma Europa social e 
sustentável deve alicerçar se nas seguintes 
reformas:   integrar o PEDS e um 
protocolo relativo ao progresso social nos 
Tratados, colocar a proteção dos direitos 
sociais ao nível das liberdades económicas 
no mercado único e adotar um Pacto para 
o Desenvolvimento Sustentável e o 
Progresso Social que torne obrigatórios 
objetivos sociais e sustentáveis com vista à 
consecução dos ODS das Nações Unidas; 
considera que, além disso, o processo do 
Semestre deve seguir o método 
comunitário e ser acordado entre o 
Conselho e o Parlamento Europeu, 
enquanto o processo de decisão por 
maioria qualificada deve abranger um 
maior número de domínios da política 
social, nomeadamente a não 
discriminação e a proteção social dos 
trabalhadores (exceto em situações 
transfronteiras), a proteção dos 
trabalhadores cujo contrato de trabalho 
tenha sido objeto de rescisão, a 
representação e defesa coletiva dos 
interesses dos trabalhadores e 
empregadores, bem como as condições de 
trabalho dos nacionais de países terceiros 
que residam legalmente na UE;

6. Sublinha que o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais (PEDS) é uma declaração 
política e rejeita qualquer tentativa de 
utilizar esse instrumento para normalizar 
as políticas sociais e os sistemas de 
proteção social dos Estados-Membros;
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Alteração 2
Guido Reil, Peter Kofod
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0233/2020
Dennis Radtke, Agnes Jongerius
Uma Europa social forte para transições justas
(2020/2084(INI))

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que os regimes de tempo 
de trabalho reduzido são um instrumento 
eficaz para salvaguardar empregos durante 
uma crise económica; saúda a criação do 
instrumento de apoio temporário para 
atenuar os riscos de desemprego numa 
situação de emergência (SURE) enquanto 
medida de emergência em apoio dos 
regime de tempo de trabalho reduzido dos 
Estados Membros no contexto da crise de 
Covid-19;  sublinha que se trata de um 
instrumento fundamental para apoiar os 
regimes nacionais de redução do tempo de 
trabalho, desta forma permitindo 
salvaguardar postos de trabalho e 
competências e manter uma grande parte 
dos salários e dos rendimentos;  convida, 
por conseguinte, a Comissão a avaliar 
cuidadosamente o desempenho deste 
instrumento temporário e a analisar a 
possibilidade de introduzir um 
instrumento especial permanente que 
possa ser ativado, a pedido dos Estados 
Membros, em caso de ocorrência de uma 
crise inesperada conducente a um 
aumento constante das despesas 
relacionadas com os regimes de redução 
do tempo de trabalho, bem como medidas 
semelhantes;  insta a Comissão e os 
Estados Membros a assegurarem que a 
assistência financeira só seja concedida a 
empresas que não estejam registadas num 

9. Recorda que os regimes de tempo 
de trabalho reduzido são um instrumento 
eficaz para salvaguardar empregos durante 
uma crise económica; salienta que o 
recém-criado instrumento de apoio 
temporário para atenuar os riscos de 
desemprego numa situação de emergência 
(SURE) é temporário; convida, por 
conseguinte, a Comissão a avaliar 
cuidadosamente o desempenho deste 
instrumento temporário financiado por 
dívida; incentiva, em geral, os 
Estados-Membros a ajudarem as pessoas 
que trabalham agora a tempo reduzido a 
atualizarem as suas competências, de 
modo a poderem mudar de emprego para 
um setor mais viável;
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país que conste da lista comum da UE de 
jurisdições de países terceiros para efeitos 
fiscais ou do Anexo I das conclusões do 
Conselho sobre a lista revista da UE de 
jurisdições não cooperantes para efeitos 
fiscais; exorta a Comissão e os Estados 
Membros a assegurarem que os 
beneficiários respeitem os valores 
fundamentais consagrados nos Tratados e 
que as empresas beneficiárias do apoio 
financeiro público assegurem a proteção 
dos trabalhadores, garantam condições de 
trabalho dignas, respeitem os sindicatos e 
os acordos coletivos aplicáveis, paguem a 
sua quota parte de impostos e se 
abstenham de efetuar recompras de ações 
ou de pagar prémios à gestão ou 
dividendos aos acionistas;  salienta a 
importância de combinar programas de 
redução do tempo de trabalho com 
formação escolar ou profissional em prol 
dos trabalhadores afetados;
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Dennis Radtke, Agnes Jongerius
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Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Congratula-se com o anúncio da 
Presidente da Comissão Europeia de que 
irá propor um sistema europeu de 
resseguro do subsídio de desemprego e 
insta a Comissão a apresentar a sua 
proposta; solicita que este instrumento 
proteja todo o tipo de trabalhadores, 
reduza a pressão exercida pelos choques 
externos sobre as finanças públicas e 
proteja os sistemas nacionais de subsídio 
de desemprego durante as crises 
conducentes a um aumento repentino das 
despesas;  solicita que a proposta abranja 
os países da UEM, abrindo aos países não 
pertencentes à UEM a possibilidade de 
também aderirem a este instrumento;

10. Rejeita a proposta de um sistema 
europeu de resseguro do subsídio de 
desemprego, uma vez que é mais um passo 
no sentido de uma união de 
transferências; considera que esse sistema 
não resolve os problemas estruturais 
regionais ou nacionais do mercado de 
trabalho, que são de natureza 
permanente; incentiva os 
Estados-Membros a, em vez disso, 
investirem adequadamente em políticas do 
mercado de trabalho e em reformas 
económicas a fim de evitar o desemprego 
de longa duração;
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