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Alteração 4
Yana Toom
em nome do Grupo Renew

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. Está convicto de que o quadro de 
governação para uma Europa social e 
sustentável deve alicerçar-se nas seguintes 
reformas: implementar o PEDS e adotar 
um Pacto para o Desenvolvimento 
Sustentável e o Progresso Social que 
inclua objetivos sociais e sustentáveis com 
vista à consecução dos ODS das Nações 
Unidas;  considera que, além disso, os 
Estados-Membros devem assegurar uma 
melhor aplicação das recomendações 
específicas por país no âmbito do processo 
do Semestre, em consonância com os 
objetivos do Pacto, devendo ser prestada 
mais atenção à política social, 
nomeadamente a não discriminação e a 
proteção social dos trabalhadores (exceto 
em situações transfronteiras), à proteção 
dos trabalhadores cujo contrato de trabalho 
tenha sido objeto de rescisão, à 
representação e defesa coletiva dos 
interesses dos trabalhadores e 
empregadores, bem como às condições de 
trabalho dos nacionais de países terceiros 
que residam legalmente na UE;
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Alteração 5
Yana Toom
em nome do Grupo Renew

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

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Exorta a Comissão a rever a 
diretiva europeia relativa aos contratos 
públicos, a fim de instituir um tratamento 
preferencial para as empresas que 
cumprem os acordos coletivos de 
trabalho; insta igualmente a Comissão a 
reforçar a cláusula social e a excluir dos 
concursos as empresas que se tenham 
envolvido em atividades criminosas, na 
luta contra os sindicatos ou que se 
tenham recusado a participar em 
negociações coletivas, garantindo que o 
erário público seja utilizado para investir 
nas empresas envolvidas em transições 
justas, com o objetivo de promover os 
acordos coletivos e aumentar a densidade 
sindical; considera, além disso, que todo o 
apoio financeiro da UE às empresas deve 
ser subordinado ao cumprimento por parte 
destas das condições de trabalho e de 
emprego aplicáveis e/ou das obrigações do 
empregador decorrentes dos acordos 
coletivos pertinentes; exorta a Comissão e 
os Estados-Membros a zelarem por que as 
instituições de serviço público, quer sejam 
geridas por privados ou pelo Estado, 
proporcionem condições de trabalho dignas 
ao seu pessoal, respeitando em particular a 
liberdade de negociar e de celebrar 
convenções coletivas a nível setorial ou de 
empresa e o direito a salários adequados;

20. Exorta a Comissão a aplicar com 
firmeza a cláusula social da diretiva em 
vigor relativa aos contratos públicos da UE 
e a ponderar a necessidade de rever essa 
diretiva, a fim de reforçar a cláusula social 
e assegurar que o erário público seja 
utilizado, entre outras coisas, para investir 
em transições justas e em empresas que 
promovam acordos coletivos e o aumento 
da densidade sindical; considera, além 
disso, que todo o apoio financeiro da UE às 
empresas deve apoiar o cumprimento das 
condições de trabalho e de emprego 
aplicáveis e/ou das obrigações do 
empregador decorrentes dos acordos 
coletivos pertinentes; exorta a Comissão e 
os Estados-Membros a zelarem por que as 
instituições de serviço público, quer sejam 
geridas por privados ou pelo Estado, 
proporcionem condições de trabalho dignas 
ao seu pessoal, respeitando em particular a 
liberdade de negociar e de celebrar 
convenções coletivas a nível setorial ou de 
empresa e o direito a salários adequados;
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Alteração 6
Yana Toom
em nome do Grupo Renew

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

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Manifesta a sua preocupação 
perante o aumento do número de 
trabalhadores em formas precárias e 
atípicas de emprego, de falsos 
trabalhadores independentes e de 
trabalhadores com contratos sem 
especificação do horário de trabalho, 
nomeadamente nas administrações públicas 
nacionais; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a diligenciarem no 
sentido de eliminar o trabalho temporário 
involuntário e o trabalho a tempo parcial 
involuntário até 2030, e de conseguir que 
mais de 80 % dos postos de trabalho 
criados pertençam aos escalões médios ou 
elevados de remuneração e se concentrem 
em setores sustentáveis; insta a Comissão 
e os Estados-Membros a eliminarem a 
prática dos contratos sem especificação do 
horário de trabalho e do falso trabalho 
por conta própria;

24. Manifesta a sua preocupação 
perante o aumento do número de 
trabalhadores em emprego precário, de 
falsos trabalhadores independentes e de 
trabalhadores com contratos sem 
especificação do horário de trabalho, 
nomeadamente nas administrações públicas 
nacionais; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a diligenciarem no 
sentido de eliminar o trabalho temporário 
involuntário e o trabalho a tempo parcial 
involuntário até 2030, e de conseguir que a 
maioria dos postos de trabalho criados 
pertençam aos escalões médios ou elevados 
de remuneração e se concentrem em 
setores sustentáveis;

Or. en
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Alteração 7
Yana Toom
em nome do Grupo Renew

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

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Reconhece que o trabalho justo e 
socialmente sustentável e a participação 
real dos trabalhadores na delineação das 
condições de trabalho são mais importantes 
do que nunca nas plataformas digitais e em 
qualquer outro setor, e que os trabalhadores 
devem influir democraticamente na 
governação do trabalho; sublinha que os 
benefícios da digitalização devem ser 
ampla e equitativamente partilhados e que 
os trabalhadores do setor digital devem 
gozar dos mesmos direitos e condições de 
trabalho que vigoram nos outros setores; 
apela à Comissão para que proponha uma 
diretiva relativa a direitos e condições de 
trabalho dignos na economia digital, que 
contemplem todos os trabalhadores, 
incluindo os com contratos e formas de 
trabalho atípicos, os trabalhadores de 
empresas de plataformas digitais e os 
trabalhadores por conta própria; pede à 
Comissão que, nessa diretiva, zele por que 
as empresas das plataformas digitais 
cumpram a legislação nacional e europeia 
existente, clarifique o estatuto laboral dos 
trabalhadores das plataformas através da 
assunção refutável de uma relação 
laboral e proteja as suas condições de 
trabalho, proteção social e saúde e 
segurança, bem como o seu direito a 
organizarem-se, a fazerem-se representar 
por sindicatos e a negociarem convenções 

27. Reconhece que o trabalho justo e 
socialmente sustentável e a participação 
real dos trabalhadores na delineação das 
condições de trabalho são mais importantes 
do que nunca nas plataformas digitais e em 
qualquer outro setor, e que os trabalhadores 
devem influir democraticamente na 
governação do trabalho; sublinha que os 
benefícios da digitalização devem ser 
ampla e equitativamente partilhados e que 
os trabalhadores do setor digital devem 
gozar dos mesmos direitos e condições de 
trabalho que vigoram nos outros setores; 
apela à Comissão para que proponha uma 
diretiva relativa a direitos e condições de 
trabalho dignos na economia digital, que 
contemplem todos os trabalhadores; pede à 
Comissão que, nessa diretiva, zele por que 
as empresas das plataformas digitais 
cumpram a legislação nacional e europeia 
existente, clarifique o estatuto laboral dos 
trabalhadores das plataformas e proteja as 
suas condições de trabalho, proteção social 
e saúde e segurança, bem como o seu 
direito a organizarem-se e a negociarem 
convenções coletivas, incluindo para os 
trabalhadores por conta própria; 
congratula-se com a recente consulta 
pública da Comissão sobre os 
trabalhadores independentes e as 
plataformas, que procurou avaliar a 
necessidade de adotar uma revisão 
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coletivas, incluindo para os trabalhadores 
por conta própria; exorta a Comissão a 
propor uma revisão orientada do direito da 
concorrência da UE, de forma a permitir a 
fixação coletiva de preços para os 
trabalhadores independentes precários, a 
fim de assegurar um melhor equilíbrio no 
poder de negociação e um mercado 
interno mais justo;

orientada do direito da concorrência da UE, 
de forma a permitir que os trabalhadores 
independentes individuais se unam e 
celebrem acordos coletivos, bem como a 
sua intenção de propor alterações 
regulamentares, se necessário; aguarda a 
publicação da avaliação de impacto que 
estabeleça as opções iniciais para ações 
futuras;
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