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Alteração  1 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposta de resolução 

Citação 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

– Tendo em conta o artigo 5.º do 

Tratado da União Europeia (TUE), 

– Tendo em conta os artigos 3.º e 5.º 

do Tratado da União Europeia (TUE), 

Or. en 

 

Alteração  2 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

Citação 3-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a Carta Social 

Europeia revista, 

Or. en 

 

Alteração  3 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

Citação 5-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos da 

Criança, 

Or. en 
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Alteração  4 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

Citação 6-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável 3 («Garantir 

o acesso à saúde de qualidade e promover 

o bem-estar para todos, em todas as 

idades») e, em particular, a meta 7 

(«Assegurar o acesso universal aos 

serviços de saúde sexual e reprodutiva, 

incluindo o planeamento familiar, 

informação e educação, bem como a 

integração da saúde reprodutiva em 

estratégias e programas nacionais») e a 

meta 8 («Atingir a cobertura universal de 

saúde, incluindo a proteção do risco 

financeiro, o acesso a serviços de saúde 

essenciais de qualidade e o acesso a 

medicamentos e vacinas essenciais para 

todos de forma segura, eficaz, de 

qualidade e a preços acessíveis»), 

Or. en 

 

Alteração  5 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

Citação 6-B (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável 4 («Garantir 

o acesso à educação inclusiva, de 

qualidade e equitativa, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo 

da vida para todos»), 
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Or. en 

 

Alteração  6 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

Citação 6-C (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável 5 

(«Alcançar a igualdade de género e 

empoderar todas as mulheres e 

raparigas»), 

Or. en 

 

Alteração  7 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

Citação 6-D (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável 8 

(«Promover o crescimento económico 

inclusivo e sustentável, o emprego pleno e 

produtivo e o trabalho digno para todos») 

e, em particular, a meta 5 («Alcançar o 

emprego pleno e produtivo, e trabalho 

decente para todas as mulheres e homens, 

inclusive para os jovens e as pessoas com 

deficiência, e remuneração igual para 

trabalho de igual valor») e a meta 8 

(«Proteger os direitos do trabalho e 

promover ambientes de trabalho seguros e 

protegidos para todos os trabalhadores, 

incluindo os trabalhadores migrantes, em 

particular as mulheres migrantes, e 

pessoas em empregos precários»), 
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Or. en 

 

Alteração  8 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

Citação 6-E (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável 10 

(«Reduzir as desigualdades no interior 

dos países e entre países») e, em 

particular, a meta 4 («Adotar políticas, 

especialmente ao nível fiscal, salarial e de 

proteção social, e alcançar 

progressivamente uma maior igualdade»), 

Or. en 

 

Alteração  9 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Proposta de resolução 

Citação 13-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a Proclamação 

Interinstitucional sobre o Pilar Europeu 

dos Direitos Sociais, em 17 de novembro, 

em Gotemburgo, 

Or. en 

 

Alteração  10 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Citação 13-A (nova) 
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Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU, 

Or. en 

 

Alteração  11 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Citação 13-B (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a sua resolução, 

de 13 de dezembro de 2017, sobre a 

recomendação na sequência do inquérito 

sobre o branqueamento de capitais e a 

elisão e evasão fiscais, 

Or. en 

 

Alteração  12 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Citação 13-C (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a sua resolução, 

de 4 de julho de 2013, sobre o impacto da 

crise no acesso dos grupos vulneráveis 

aos cuidados de saúde (2013/2044(INI)), 

Or. en 

 

Alteração  13 

Jean Lambert 
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em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Citação 13-D (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a sua resolução, 

de 8 de julho de 2015, sobre a Iniciativa 

Emprego Verde: explorar o potencial de 

criação de emprego da economia verde 

(2014/2238(INI)), 

Or. en 

 

Alteração  14 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Citação 13-E (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a sua resolução, 

de 13 de setembro de 2016, sobre a 

criação de condições no mercado de 

trabalho favoráveis ao equilíbrio entre a 

vida pessoal e a vida profissional 

(2016/2017(INI)), 

Or. en 

 

Alteração  15 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Citação 13-F (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a sua resolução, 

de 11 de junho de 2013, sobre a habitação 

social na União Europeia 
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(2012/2293(INI)), 

Or. en 

 

Alteração  16 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

Citação 14-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a comunicação da 

Comissão, de 3 de março de 2010, 

intitulada «Europa 2020: Estratégia para 

um crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo» (COM(2010)2020), bem como 

a sua resolução, de 16 de junho de 2010, 

sobre a Estratégia UE 2020, 

Or. en 

 

Alteração  17 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

Citação 14-B (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta o Pacote de 

Investimento Social da Comissão, de 20 

de fevereiro de 2013, incluindo a 

Recomendação 2013/112/UE, intitulada 

«Investir nas crianças para quebrar o 

ciclo vicioso da desigualdade», 

Or. en 

 

Alteração  18 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 
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Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

Citação 23-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a publicação pela 

Comissão da sétima edição da análise 

anual «Evolução do emprego e da 

situação social na Europa 2017» 

(Employment and Social Developments in 

Europe 2017), centrada na equidade e 

solidariedade intergeracional na Europa, 

Or. en 

 

Alteração  19 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

Citação 26-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a sua resolução, 

de 24 de novembro de 2015, sobre a 

redução das desigualdades, com especial 

atenção à pobreza infantil, 

Or. en 

 

Alteração  20 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

Citação 28-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a sua resolução, 

de 14 de junho de 2017, sobre a 

necessidade de uma estratégia da UE para 
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evitar e pôr fim às disparidades das 

pensões de reforma em função do género, 

Or. en 

 

Alteração  21 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

Citação 28-B (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a sua resolução, 

de 14 de março de 2017, sobre a igualdade 

entre mulheres e homens na União 

Europeia em 2014-2015, 

Or. en 

 

Alteração  22 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

Citação 37-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta o relatório da 

Eurofound intitulado «Desigualdades de 

rendimentos e padrões de emprego na 

Europa, antes e depois da Grande 

Recessão», 

Or. en 

 

Alteração  23 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 
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Citação 37-B (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta o relatório de 

síntese da Eurofound relativo ao Sexto 

Inquérito Europeu sobre as Condições de 

Trabalho, 

Or. en 

 

Alteração  24 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

Citação 37-C (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta o relatório da 

Eurofound intitulado «A mobilidade 

social na UE», 

Or. en 

 

Alteração  25 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

Citação 37-D (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta o relatório da 

Eurofound intitulado «Novas formas de 

emprego», 

Or. en 

 

Alteração  26 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 



 

AM\1143784PT.docx 13/139 PE616.558v03-00 

 PT 

Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

Citação 37-E (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a atualização da 

Eurofound sobre o tema «As disparidades 

salariais entre os trabalhadores 

destacados: desafios ao princípio da 

igualdade de tratamento», que fornece 

uma panorâmica pormenorizada das 

posições dos governos e dos parceiros 

sociais na Europa no que se refere ao 

princípio de remuneração igual por 

trabalho igual, 

Or. en 

 

Alteração  27 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

Citação 37-F (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta o relatório da 

Eurofound intitulado «Desenvolvimentos 

na vida profissional na Europa: relatório 

anual da EurWORK 2016» e, em 

particular, o capítulo «Disparidades 

salariais: testemunhos, debates e 

políticas», 

Or. en 

 

Alteração  28 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

Citação 37-G (nova) 
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Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta o relatório da 

Eurofound intitulado «Mudanças 

profissionais e desigualdades salariais: 

Observatório Europeu do Emprego 2017», 

Or. en 

 

Alteração  29 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

Citação 37-H (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta o relatório da 

Eurofound intitulado «Mulheres, homens 

e condições de trabalho na Europa», 

Or. en 

 

Alteração  30 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

Citação 37-I (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta os estudos da 

Eurofound sobre o envolvimento dos 

parceiros sociais no âmbito do Semestre 

Europeu e o papel dos parceiros sociais 

no Semestre Europeu no período 2011-

2014, 

Or. en 
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Alteração  31 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que a taxa de 

emprego na UE está a aumentar, tendo 

atingido o nível de 235,4 milhões de 

pessoas empregadas no segundo trimestre 

de 2017, que corresponde a uma taxa de 

emprego de 72,3 %, o que significa que a 

UE está no bom caminho para atingir o seu 

objetivo de uma taxa de emprego de 75 % 

fixado na Estratégia Europa 2020; 

A. Considerando que a taxa de 

emprego na UE está a aumentar, tendo 

atingido o nível de 235,4 milhões de 

pessoas empregadas no segundo trimestre 

de 2017, que corresponde a uma taxa de 

emprego de 72,3 %, o que significa que a 

UE está no bom caminho para atingir o seu 

objetivo de uma taxa de emprego de 75 % 

fixado na Estratégia Europa 2020; 

considerando, porém, que as taxas de 

emprego divergem consideravelmente, 

oscilando entre taxas de 65 %, muito 

abaixo da média da UE, na Grécia, na 

Croácia, em Itália e em Espanha, e taxas 

acima de 75 %, nos Países Baixos, na 

Dinamarca, no Reino Unido, na 

Alemanha e na Suécia; 

Or. en 

 

Alteração  32 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que a taxa de 

emprego na UE está a aumentar, tendo 

atingido o nível de 235,4 milhões de 

pessoas empregadas no segundo trimestre 

de 2017, que corresponde a uma taxa de 

emprego de 72,3 %, o que significa que a 

UE está no bom caminho para atingir o seu 

objetivo de uma taxa de emprego de 75 % 

fixado na Estratégia Europa 2020; 

A. Considerando que a taxa de 

emprego na UE está a aumentar, tendo 

atingido o nível de 235,4 milhões de 

pessoas empregadas no segundo trimestre 

de 2017, que corresponde a uma taxa de 

emprego de 72,3 %, o que significa que a 

UE está no bom caminho para atingir o seu 

objetivo de uma taxa de emprego de 75 % 

fixado na Estratégia Europa 2020; 

considerando que ainda existem 
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diferenças acentuadas em muitos 

Estados-Membros e que as taxas de 

emprego ainda têm um longo caminho a 

percorrer para recuperarem da crise e, 

designadamente, atingirem também as 

metas nacionais no âmbito da Estratégia 

Europa 2020; 

Or. en 

 

Alteração  33 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que a taxa de 

emprego na UE está a aumentar, tendo 

atingido o nível de 235,4 milhões de 

pessoas empregadas no segundo trimestre 

de 2017, que corresponde a uma taxa de 

emprego de 72,3 %, o que significa que a 

UE está no bom caminho para atingir o 

seu objetivo de uma taxa de emprego de 

75 % fixado na Estratégia Europa 2020; 

A. Considerando que a taxa de 

emprego na UE está a aumentar, tendo 

atingido o nível de 235,4 milhões de 

pessoas empregadas no segundo trimestre 

de 2017; 

Or. it 

 

Alteração  34 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que a taxa de 

emprego na UE está a aumentar, tendo 

atingido o nível de 235,4 milhões de 

pessoas empregadas no segundo trimestre 

de 2017, que corresponde a uma taxa de 

emprego de 72,3 %, o que significa que a 

A. Considerando que a taxa de 

emprego na UE está a aumentar, tendo 

atingido o nível de 235,4 milhões de 

pessoas empregadas no segundo trimestre 

de 2017, que corresponde a uma taxa de 

emprego de 72,3 %, um avanço rumo à 
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UE está no bom caminho para atingir o 
seu objetivo de uma taxa de emprego de 75 

% fixado na Estratégia Europa 2020; 

consecução do seu objetivo de uma taxa de 

emprego de 75 % fixado na Estratégia 

Europa 2020; considerando que 

18,9 milhões de pessoas ainda não têm 

emprego, que o investimento continua 

num nível demasiado baixo, que o 

crescimento salarial é contido e que o 

fenómeno da pobreza no trabalho é ainda 

uma tendência em crescimento; 

Or. en 

 

Alteração  35 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que a taxa de 

emprego na UE está a aumentar, tendo 

atingido o nível de 235,4 milhões de 

pessoas empregadas no segundo trimestre 

de 2017, que corresponde a uma taxa de 

emprego de 72,3 %, o que significa que a 

UE está no bom caminho para atingir o seu 

objetivo de uma taxa de emprego de 75 % 

fixado na Estratégia Europa 2020; 

A. Considerando que a taxa de 

emprego na UE está a aumentar, tendo 

atingido o nível de 235,4 milhões de 

pessoas empregadas no segundo trimestre 

de 2017, que corresponde a uma taxa de 

emprego de 72,3 %, não sendo, contudo, 

especificada a qualidade do mesmo, o que 

significa que a UE está no bom caminho 

para atingir o seu objetivo de uma taxa de 

emprego de 75 % fixado na Estratégia 

Europa 2020, o qual, por si só, não é 

adequado, uma vez que o artigo 3.º do 

TUE determina que a União deve ter 

como meta o pleno emprego; 

Or. en 

 

Alteração  36 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

Considerando A-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 A-A. Considerando que o emprego 

medido em termos de horas de trabalho 

por trabalhador ainda se encontra 3 % 

abaixo do nível anterior à crise na UE e 

4 % na área do euro, devido ao aumento 

do trabalho a tempo parcial e a reduções 

das horas de trabalho dos trabalhadores a 

tempo inteiro; 

Or. en 

 

Alteração  37 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que a taxa de 

desemprego na UE regista o seu nível mais 

baixo desde há nove anos, estando em 

7,5 %; 

B. Considerando que a taxa de 

desemprego na UE regista o seu nível mais 

baixo desde há nove anos, estando em 

7,5 %; considerando, porém, que a 

variação das taxas de desemprego é ainda 

pertinente, oscilando entre 4 % na 

Alemanha e próximo de 20 % em 

Espanha e 23,6 % na Grécia; 

considerando que a taxa de desemprego 

oculto em 2016 foi de 20 % 

(desempregados, dispostos a trabalhar 

mas que não estão ativamente a procurar 

emprego); 

Or. en 

 

Alteração  38 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 
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Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que a taxa de 

desemprego na UE regista o seu nível mais 

baixo desde há nove anos, estando em 

7,5 %; 

B. Considerando que, apesar de a taxa 

de desemprego na UE registar o seu nível 

mais baixo desde há nove anos, estando em 

7,5 %, esta recuperação é ainda desigual 

entre os Estados-Membros, em benefício 

dos países que não precisaram de 

implementar profundas reformas 

estruturais ou seguir programas de 

ajustamento; 

Or. en 

 

Alteração  39 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que a taxa de 

desemprego na UE regista o seu nível mais 

baixo desde há nove anos, estando em 

7,5 %; 

B. Considerando que 18,9 milhões de 

pessoas ainda se encontram sem emprego, 

apesar de a taxa de desemprego na UE 

registar o seu nível mais baixo desde há 

nove anos e de a área do euro registar o 

nível mais baixo desde há oito anos, 

estando em 7,5 % e 8,9 %, respetivamente; 

Or. en 

 

Alteração  40 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que a taxa de 

desemprego na UE regista o seu nível mais 

baixo desde há nove anos, estando em 

7,5 %; 

B. Considerando que, apesar de a taxa 

de desemprego na UE registar o seu nível 

mais baixo desde há nove anos, estando em 

7,5 %, a percentagem de desemprego de 
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longa duração continua 

preocupantemente elevada, estando acima 

de 45 %; 

Or. en 

 

Alteração  41 

Ulrike Trebesius 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 B-A. Considerando que, de acordo com 

o Eurostat (2017), entre 2013 e 2016, o 

trabalho a tempo parcial involuntário na 

UE28 em percentagem do trabalho a 

tempo parcial total diminuiu de 26 % para 

24,6 %; 

Or. en 

 

Alteração  42 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 B-A. Considerando que o crescimento 

do emprego tem sido maior entre os 

trabalhadores mais velhos, os 

trabalhadores altamente qualificados e os 

homens do que entre os jovens, os 

trabalhadores pouco qualificados e as 

mulheres; 

Or. en 

 

Alteração  43 
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Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 B-A. Considerando que a taxa de 

emprego das mulheres é 11 % inferior à 

taxa de emprego dos homens, o que 

demonstra uma disparidade de género 

persistente; 

Or. en 

 

Alteração  44 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 B-B. Considerando que o trabalho a 

tempo parcial aumentou 11 %, em 

comparação com 2008, e que o trabalho a 

tempo inteiro diminuiu 2 % no mesmo 

período, sendo que o trabalho a tempo 

parcial involuntário ainda representa 

quase um terço desse tipo de contrato; 

Or. en 

 

Alteração  45 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

Considerando B-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 B-C. Considerando que a segmentação 

do mercado de trabalho entre trabalho 



 

PE616.558v03-00 22/139 AM\1143784PT.docx 

PT 

permanente e atípico continua a ser 

preocupante, havendo países com 

percentagens de contratos temporários 

entre 10 % e 20 %, com taxas de transição 

para contratos permanentes 

especialmente baixas e nos quais os 

empregos temporários representam um 

«beco sem saída» e não um «trampolim» 

para o emprego permanente; 

considerando que este fenómeno impede 

um grande número de trabalhadores de 

beneficiarem de empregos seguros e 

relativamente bem pagos e terem boas 

perspetivas para o futuro, criando uma 

disparidade salarial entre trabalhadores 

permanentes e temporários; considerando 

que a segmentação do mercado de 

trabalho é agravada devido ao facto de 

muitos países da UE adotarem reformas 

duais da legislação em matéria de 

proteção do emprego, facilitando a 

utilização de contratos temporários; 

Or. en 

 

Alteração  46 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 

Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que, apesar da ligeira 

melhoria observada, a taxa de desemprego 

jovem ainda é preocupantemente elevada, 

estando em 16,6 % (18,7 % na área do 

euro); considerando que, em 2016, havia 

ainda 6,3 milhões de jovens entre os 15 e 

os 24 anos de idade que não trabalham, 

não estudam nem estão em formação 

(NEET); 

C. Considerando que, apesar da ligeira 

melhoria observada, a taxa de desemprego 

jovem ainda é preocupantemente elevada, 

estando em 16,6 % (18,7 % na área do 

euro); considerando que, de acordo com o 

projeto de Relatório Conjunto sobre o 

Emprego, os jovens são mais 

frequentemente contratados sob formas 

de emprego não convencionais e atípicas, 

incluindo empregos temporários, 

empregos a tempo parcial involuntário ou 

empregos em que auferem salários mais 

baixos; considerando que alguns países 
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adotaram medidas como o salário mínimo 

reduzido como forma de incentivar os 

empregadores a recrutarem pessoas 

jovens, o que constitui um tratamento 

inaceitável dos jovens, tendo em conta a 

proibição da discriminação relacionada 

com a idade nos termos do artigo 19.º do 

TFUE e da Diretiva 2000/78 relativa à 

igualdade de tratamento no emprego; 

Or. en 

 

Alteração  47 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 

Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que, apesar da 

ligeira melhoria observada, a taxa de 

desemprego jovem ainda é 

preocupantemente elevada, estando em 

16,6 % (18,7 % na área do euro); 

considerando que, em 2016, havia ainda 

6,3 milhões de jovens entre os 15 e os 

24 anos de idade que não trabalham, não 

estudam nem estão em formação (NEET); 

C. Considerando que a taxa de 

desemprego jovem ainda é 

preocupantemente elevada, estando em 

16,6 % (18,7 % na área do euro); 

considerando que, em 2016, havia ainda 

6,3 milhões de jovens entre os 15 e os 

24 anos de idade que não trabalham, não 

estudam nem estão em formação (NEET); 

Or. it 

 

Alteração  48 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-A. Considerando que, em 2016, havia 

ainda 6,3 milhões de jovens entre os 15 e 

os 24 anos de idade que não trabalham, 

não estudam nem estão em formação 
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(NEET); considerando que as taxas de 

abandono escolar precoce ainda estão 

próximo de 20 % em vários Estados-

Membros, como Malta, Espanha e 

Roménia, e acima da meta da UE de 10 % 

em Portugal, na Bulgária, em Itália, na 

Hungria, no Reino Unido e na Grécia; 

considerando que o abandono escolar 

precoce representa um desafio complexo 

ao nível individual, nacional e europeu; 

considerando que os jovens que 

abandonam precocemente a escola e a 

formação são, frequentemente, 

desfavorecidos tanto no plano social como 

no plano económico; considerando que o 

abandono escolar precoce se deve 

essencialmente à situação socioeconómica 

dos alunos, tal como a existência de 

situações familiares delicadas, o 

desemprego, as baixos rendimentos da 

família ou os baixos níveis educacionais 

dos progenitores; considerando que a 

redução do abandono escolar precoce é 

moldada por políticas mais abrangentes 

dos países em matéria de economia, 

emprego, assuntos sociais e saúde e 

depende igualmente de melhorias no 

clima socioeconómico – do aumento do 

crescimento económico, de medidas de 

combate à pobreza e melhoria da saúde, 

bem como da integração efetiva dos 

migrantes e das minorias na sociedade; 

Or. en 

 

Alteração  49 

Ulrike Trebesius 

 

Proposta de resolução 

Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-A. Considerando que os Estados-

Membros são os principais responsáveis 

pelo combate ao desemprego dos jovens, 

nomeadamente no que se refere ao 
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desenvolvimento e à aplicação de quadros 

regulamentares relativos ao mercado de 

trabalho, de sistemas de educação e de 

formação e de políticas ativas do mercado 

de trabalho; 

Or. en 

 

Alteração  50 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta de resolução 

Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-A. Considerando que 46,4 % dos 

desempregados na UE28 está em situação 

de desemprego de longa duração, ou seja 

está há 12 meses, ou mais, sem trabalho 

(respetivamente 49,7 % dos 

desempregados na Área do Euro); 

Or. pt 

 

Alteração  51 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Proposta de resolução 

Considerando C-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-B. Considerando que em sete países a 

taxa de desemprego de longa duração (em 

percentagem do desemprego total) é entre 

4 % e 23 % superior à média da área do 

euro (49,7 %), o que indica uma possível 

tendência permanente; 

Or. en 

 

Alteração  52 
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Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que, embora as 

diferenças das taxas de desemprego entre 

os Estados-Membros sejam menores, estão 

ainda acima do nível anterior à crise; 

D. Considerando que, embora as 

diferenças das taxas de desemprego entre 

os Estados-Membros sejam menores, estão 

ainda acima do nível anterior à crise; 

considerando que o desemprego de longa 

duração representa ainda mais de 50 % 

do desemprego total em alguns Estados-

Membros e representa 45,6 % na UE e 

49,7 % na área do euro; considerando 

que a taxa de desemprego apenas tem em 

conta as pessoas que não tenham 

emprego e que tenham ativamente 

procurado emprego nas últimas quatro 

semanas e que a taxa de desemprego de 

longa duração apenas avalia a 

percentagem da população 

economicamente ativa entre os 15 e os 74 

anos que tenha estado desempregada 

durante 12 meses ou mais; 

Or. en 

 

Alteração  53 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-A. Considerando que o crescimento 

dos salários continua a ser contido na 

UE, tendo estes aumentado menos de 1 % 

nos últimos dois anos, e que a dispersão 

da remuneração dos trabalhadores é 

bastante ampla na UE, variando entre 

4,6 euros por hora de trabalho na 

Bulgária e 43,3 euros no Luxemburgo; 
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considerando que crescimento dos 

salários reais tem vindo a atrasar-se 

relativamente ao aumento da 

produtividade em 18 dos 28 Estados-

Membros e até relativamente à 

diminuição do desemprego; 

Or. en 

 

Alteração  54 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-A. Considerando que as medidas de 

austeridade, a imposição da moeda única 

e as obrigações económicas estabelecidas 

pelos Tratados europeus tiveram um 

efeito depressivo e desestabilizador na 

economia dos Estados-Membros e da área 

do euro, levando à queda da procura 

interna, ao aumento dos níveis de 

desemprego e à explosão das 

desigualdades sociais; 

Or. it 

 

Alteração  55 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-A. Considerando que o 

acompanhamento dos desempregados de 

longa duração é fundamental, dado que, 

caso contrário, esta situação começará a 

afetar a sua autoconfiança, o seu bem-

estar e o seu desenvolvimento futuro, 

colocando-os em risco de pobreza e 
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exclusão social e comprometendo a 

sustentabilidade dos sistemas nacionais de 

segurança social, bem como o modelo 

social europeu; 

Or. en 

 

Alteração  56 

Ulrike Trebesius 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-A. Considerando que, em alguns 

Estados-Membros, o desemprego 

continua elevado devido à ausência de 

crescimento e à existência de fragilidades 

estruturais que têm origem, em larga 

medida, em quadros regulamentares do 

mercado de trabalho ineficazes e, em 

muitos casos, rígidos; considera, a este 

respeito, que reformas insuficientes do 

mercado de trabalho são a principal 

causa do elevado nível de desemprego; 

Or. en 

 

Alteração  57 

Ulrike Trebesius 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-B. Considerando que outros 

Estados-Membros enfrentam desafios 

estruturais no mercado de trabalho, tais 

como baixos níveis de participação e a 

falta de correspondência entre as 

qualificações e competências e as 

necessidades; considerando que há uma 

crescente necessidade de medidas 
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concretas para a integração ou 

reintegração de trabalhadores inativos 

para dar resposta às necessidades do 

mercado de trabalho; 

Or. en 

 

Alteração  58 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-B. Considerando que a disparidade 

entre homens e mulheres no emprego 

continua a ser superior a 10 pontos 

percentuais, sendo de 11,6 % para UE, 

com uma taxa de emprego de 76,9 % para 

os homens e de 65,3 % para as mulheres, 

e que as disparidades são ainda maiores 

para as mulheres nacionais de países 

terceiros e ciganas; 

Or. en 

 

Alteração  59 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-C. Considerando que a disparidade 

entre homens e mulheres no emprego a 

tempo parcial é ainda maior, tendo 

atingido uma diferença de 23 pontos 

percentuais em 2016, e ultrapassado 30 

pontos percentuais em quatro Estados-

Membros, fixando-se o emprego a tempo 

parcial involuntário das mulheres em 
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23,5 %; 

Or. en 

 

Alteração  60 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-D. Considerando que a taxa de 

emprego das mulheres com, pelo menos, 

um filho com menos de 6 anos é inferior 

em 9 pontos percentuais à taxa de 

emprego das mulheres sem filhos e que, 

em 2016, 19 % da força de trabalho 

feminina potencial da UE se encontrava 

inativa devido ao facto de ter de prestar 

cuidados aos filhos ou a adultos 

inválidos; 

Or. en 

 

Alteração  61 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

Considerando D-E (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-E. Considerando que, devido a taxas 

de emprego equivalente a tempo completo 

mais baixas, as mulheres sofrem de uma 

disparidade salarial significativa de, em 

média, 16,3 %, em 2015, na UE, variando 

entre 26,9 %, na Estónia, e 5,5 % em 

Itália e no Luxemburgo; 

Or. en 
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Alteração  62 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que as sociedades da 

União Europeia estão a envelhecer, o que 

coloca desafios adicionais para os sistemas 

de segurança social e de saúde dos 

Estados-Membros; 

E. Considerando que as sociedades da 

União Europeia estão a envelhecer, o que 

acarreta deveres adicionais para os 

Estados-Membros no sentido de garantir 

o devido financiamento e a robustez dos 
sistemas de segurança social e de saúde; 

considerando que a esperança de vida à 

nascença na UE28 diminuiu ligeiramente 

em 2015, tendo sido estimada em 

80,6 anos (menos 0,3 anos do que em 

2014), sendo de 83,3 anos para as 

mulheres (menos 0,3 anos do que em 

2014) e de 77,9 anos para os homens 

(menos 0,2 anos do que em 2014); 

considerando que este foi o primeiro 

decréscimo da esperança de vida na UE28 

desde 2002, quando se disponibilizou pela 

primeira vez dados relativos à esperança 

de vida para todos os Estados-Membros 

da UE, e que pode ser observado na 

maioria dos Estados-Membros; 

considerando que, de acordo com o 

Eurostat, não é ainda possível afirmar se 

a diminuição da esperança de vida 

observada entre 2014 e 2015 é apenas 

temporária ou se irá continuar nos 

próximos anos; 

Or. en 

 

Alteração  63 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Proposta de resolução 

Considerando E 
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Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que as sociedades da 

União Europeia estão a envelhecer, o que 

coloca desafios adicionais para os 

sistemas de segurança social e de saúde dos 

Estados-Membros; 

E. Considerando que o crescente 

número de pessoas mais velhas (cerca de 

20 % da população europeia tem mais de 

65 anos e estima-se que esta percentagem 

atinja 25 % até 2050), o decréscimo do 

número de pessoas em idade ativa e as 

restrições orçamentais, em especial as 

medidas de austeridade aplicadas na UE, 

estão a produzir um impacto significativo 

sobre os sistemas de segurança social e de 

saúde dos Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração  64 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que as sociedades da 

União Europeia estão a envelhecer, o que 

coloca desafios adicionais para os 

sistemas de segurança social e de saúde 

dos Estados-Membros; 

E. Considerando que as sociedades da 

União Europeia estão a envelhecer e que a 

taxa de natalidade está em constante 

declínio; 

Or. it 

 

Alteração  65 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta de resolução 

Considerando E-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 E-A. Considerando que o setor da 

economia social representa 2 milhões de 

empresas (cerca de 10 % do total da UE) e 

emprega mais de 14 milhões de pessoas 

(cerca de 6,5 % dos trabalhadores da 
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UE); considerando a importância deste 

setor para fazer face aos inúmeros 

desafios das sociedades atuais, 

nomeadamente o do envelhecimento da 

sua população; 

Or. pt 

 

Alteração  66 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta de resolução 

Considerando E-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 E-A. Considerando que os desafios 

demográficos incluem fatores como o 

despovoamento e a dispersão da 

população, que dificultam o crescimento 

das regiões por eles afetadas e ameaçam a 

coesão económica, social e territorial da 

UE; 

Or. es 

 

Alteração  67 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Considerando G 

 

Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que, apesar de 

podermos observar alguns progressos na 

redução da pobreza e da exclusão social, 

há ainda grupos desfavorecidos na 

sociedade e as disparidades regionais 

mantêm-se; 

G. Considerando que, apesar de 

podermos observar alguns progressos na 

redução da pobreza e da exclusão social, 

um em cada quatro europeus ainda é 

afetado pela pobreza ou o risco de 

pobreza, deixando a UE muito aquém do 

cumprimento da meta da Estratégia UE 

2020, e as disparidades regionais mantêm-

se; considerando que a desigualdade de 

rendimentos continua a aumentar; 
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considerando que os elevados níveis de 

desigualdades de rendimentos continuam 

a ser um obstáculo à igualdade de 

oportunidades no acesso à educação, 

formação e proteção social e, por 

conseguinte, são prejudiciais à justiça 

social, à coesão social e ao 

desenvolvimento económico sustentável; 

Or. en 

 

Alteração  68 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Proposta de resolução 

Considerando G 

 

Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que, apesar de 

podermos observar alguns progressos na 

redução da pobreza e da exclusão social, há 

ainda grupos desfavorecidos na sociedade e 

as disparidades regionais mantêm-se; 

G. Considerando que, apesar de 

podermos observar alguns progressos na 

redução da pobreza e da exclusão social, há 

ainda grupos desfavorecidos na sociedade, 

havendo, de forma inaceitável, 

119 milhões de pessoas em situação de 

pobreza na UE, das quais mais de 

25 milhões são crianças em toda a Europa 

(mais de uma em quatro crianças), e as 

disparidades regionais mantêm-se; 

Or. en 

 

Alteração  69 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Proposta de resolução 

Considerando G 

 

Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que, apesar de 

podermos observar alguns progressos na 

redução da pobreza e da exclusão social, há 

ainda grupos desfavorecidos na sociedade e 

as disparidades regionais mantêm-se; 

G. Considerando que, apesar de 

podermos observar alguns progressos na 

redução da pobreza e da exclusão social, há 

ainda grupos desfavorecidos na sociedade, 

bem como níveis inaceitáveis de 
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desigualdade, e a pobreza e as 

disparidades regionais mantêm-se nos 

Estados-Membros e na União no seu 

conjunto; 

Or. en 

 

Alteração  70 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

Considerando G-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 G-A. Considerando que o contexto 

socioeconómico, a origem migratória e as 

necessidades educativas especiais dos 

alunos são os fatores mais importantes 

associados aos baixos níveis de sucesso 

escolar, tendo em conta que, na UE, a 

percentagem média dos alunos com fraco 

aproveitamento no domínio das ciências 

do quartil socioeconómico mais baixo da 

população estudantil do PISA 2015 é de 

cerca de 34 %, mais 26 pontos percentuais 

do que no quartil socioeconómico mais 

elevado; 

Or. en 

 

Alteração  71 

Krzysztof Hetman 

 

Proposta de resolução 

Considerando G-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 G-A. Considerando que o número de 

crianças que vive em situação de pobreza 

na Europa continua demasiado elevado, 

ultrapassando atualmente os 25 milhões; 
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Or. en 

 

Alteração  72 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Considerando G-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 G-A. Considerando que o número de 

crianças que vive em situação de pobreza 

na Europa continua demasiado elevado, 

ultrapassando atualmente os 25 milhões; 

Or. en 

 

Alteração  73 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

Considerando G-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 G-B. Considerando que a educação é 

um fator determinante da integração dos 

jovens no mercado de trabalho, tendo em 

conta que a taxa de emprego dos jovens 

com qualificações ao nível do ensino 

superior (com idades entre 20 e 34 anos) é 

de 82,8 % na UE, mais de 10 ponto 

percentuais acima daqueles que têm 

qualificações ao nível do ensino 

secundário; 

Or. en 

 

Alteração  74 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 
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Proposta de resolução 

Considerando G-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 G-B. Considerando que a política 

orçamental dos Estados-Membros 

desempenha um papel importante na 

estabilização do ambiente 

macroeconómico, tendo igualmente 

outros objetivos, como a sustentabilidade 

orçamental, e funções de redistribuição; 

Or. en 

 

Alteração  75 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Proposta de resolução 

Considerando G-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 G-B. Considerando que a perspetiva 

política global do Semestre Europeu 

continua a preocupar-se com a 

consolidação fiscal e a desregulação dos 

mercados de trabalho; 

Or. en 

 

Alteração  76 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta de resolução 

Considerando H-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 H-A. Considerando que a educação e a 

formação de qualidade devem ser 

acessíveis a todos, conforme referiu a 

Comissão Europeia no AGS; 

considerando que a formação profissional 
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começa a ganhar credibilidade quer 

perante os jovens europeus, quer perante 

as empresas que reconhecem as suas 

capacidades; considerando que a 

formação adquirida em contexto informal 

confere igualmente aos europeus 

ferramentas importantes para o mercado 

de trabalho; 

Or. pt 

 

Alteração  77 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Considerando H-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 H-A. Considerando que, nos termos do 

artigo 168.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, na 

definição e execução de todas as políticas 

e ações da União deverá assegurar-se um 

elevado nível de proteção da saúde 

humana; considerando que tal 

contribuiria para a inclusão social, a 

justiça social e a igualdade; considerando 

que este requisito está atualmente a ser 

posto em causa devido aos elevados 

preços dos medicamentos; 

Or. en 

 

Alteração  78 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

Considerando H-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 H-A. Considerando que os rendimentos 
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brutos disponíveis das famílias per capita 

ainda não recuperaram em vários 

Estados-Membros para níveis pré-crise, 

havendo vários que apresentam níveis 20 

a 30 pontos percentuais abaixo dos de 

2008; 

Or. en 

 

Alteração  79 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposta de resolução 

N.º -1 (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 -1. Salienta que o reforço das políticas 

sociais não é uma questão de escolha, 

mas de dignidade humana, e um fator 

indispensável à manutenção da coesão e 

legitimidade da UE; 

Or. en 

 

Alteração  80 

Ulrike Trebesius 

 

Proposta de resolução 

Considerando H-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 H-A. Considerando que a fixação dos 

salários é uma questão da competência 

nacional; 

Or. en 

 

Alteração  81 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 
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Proposta de resolução 

Considerando H-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 H-B. Considerando que os aumentos da 

desigualdade de rendimentos ainda não 

foram revertidos desde o início da crise 

em vários Estados-Membros, havendo 

alguns casos em que se agravaram, tendo 

em conta que, na UE no seu conjunto, as 

famílias no patamar dos 20 % com 

rendimentos mais elevados têm 

rendimentos 5,1 vezes superiores aos das 

famílias no patamar dos 20 % com 

rendimentos mais baixos, existindo rácios 

iguais ou superiores a 6,5 em alguns 

países da Europa Oriental ou do Sul, 

quase o dobro dos valores de alguns 

países da Europa Central ou nórdicos 

com os melhores resultados; 

Or. en 

 

Alteração  82 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta de resolução 

Considerando H-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 H-B. Considerando que o avanço 

tecnológico e científico, pelo qual se 

regozija este AGS, contribui para que se 

encontrem melhores, mais eficazes e mais 

acessíveis tratamentos e medicamentos; 

considerando que este avanço contribui 

para que determinados doentes, 

nomeadamente os que sofrem de dor 

crónica, estejam aptos a integrar ou 

permanecer por muito mais tempo no 

mercado de trabalho; 

Or. pt 
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Alteração  83 

Ulrike Trebesius 

 

Proposta de resolução 

Considerando H-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 H-B. Considerando que a 

disponibilização e a gestão dos sistemas 

de segurança social é da competência dos 

Estados-Membros, que a União coordena 

mas não harmoniza; 

Or. en 

 

Alteração  84 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

Considerando H-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 H-C. Considerando que, de acordo com 

a publicação da Comissão «Evolução do 

emprego e da situação social na Europa 

2017» (Employment and Social 

Developments in Europe 2017), em 2015, 

118,8 milhões de pessoas estavam em 

risco de pobreza ou de exclusão social 

(AROPE), mais 1,7 milhões de pessoas do 

que em 2008 e longe da meta da 

Estratégia Europa 2020 de reduzir o 

número de AROPE em 20 milhões de 

pessoas, existindo grandes disparidades 

entre os Estados-Membros, que oscilam 

entre 5 % ou menos na República Checa 

ou na Alemanha e cerca de 20 % na 

Grécia ou em Espanha; considerando que 

a taxa AROPE das crianças (0-17), em 

2016, foi de 26,4 %, acima da taxa de 

24,2 % dos adultos (16-64) e quase 10 

pontos percentuais acima da taxa AROPE 

de 18,3 % dos idosos (mais de 65); 

considerando que o número de crianças 
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que vivem em situação de pobreza na 

Europa continua a ser alarmantemente 

elevado, ultrapassando atualmente 

25 milhões, e considerando que o impacto 

da pobreza sobre as crianças pode durar 

toda a sua vida e perpetua a transmissão 

intergeracional do desfavorecimento; 

Or. en 

 

Alteração  85 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta de resolução 

Considerando H-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 H-C. Considerando que o 

envelhecimento da população e o 

aumento de pessoas idosas dependentes 

tem, e terá, um impacto cada vez maior 

nos sistemas de saúde e de prestação de 

cuidados continuados, bem como na 

necessidade de cuidados de saúde formais 

e informais; considerando que os 

cuidadores informais constituem um 

recurso de enorme importância para a 

sociedade; 

Or. pt 

 

Alteração  86 

Ulrike Trebesius 

 

Proposta de resolução 

Considerando H-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 H-C. Considerando que a capacidade da 

economia da UE de impulsionar o 

crescimento a longo prazo é inferior à dos 

seus principais concorrentes; 

considerando que a Comissão estima que 
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o potencial de crescimento na UE ronda 

1,4 %, comparado com o potencial de 2 % 

dos Estados Unidos; 

Or. en 

 

Alteração  87 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta de resolução 

Considerando H-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 H-D. Considerando que o trabalho não 

declarado priva os trabalhadores dos seus 

direitos, fomenta o dumping social e tem 

graves implicações orçamentais, produz 

efeitos negativos sobre o emprego, a 

produtividade, a qualidade do trabalho e o 

desenvolvimento de competências, bem 

como sobre a eficiência e a eficácia do 

sistema dos direitos de pensão; 

considerando que é necessário continuar 

a envidar esforços no sentido de 

transformar o trabalho não declarado em 

trabalho declarado; 

Or. pt 

 

Alteração  88 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

Considerando H-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 H-D. Considerando que a pobreza no 

trabalho continua a aumentar na Europa 

no seu conjunto, tendo-se verificado que 

os níveis mais elevados ocorreram em 

Espanha (13,1 %), na Grécia (14 %) e na 

Roménia (18,6 %), demonstrando que o 
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emprego por si só nem sempre é suficiente 

para retirar as pessoas de situações de 

pobreza e refletindo diferentes padrões do 

mercado de trabalho, incluindo o 

emprego a tempo parcial e/ou temporário, 

níveis salariais e intensidades de trabalho 

nas famílias, assim como más condições 

de trabalho; 

Or. en 

 

Alteração  89 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta de resolução 

Considerando H-E (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 H-E. Considerando que as regiões 

ultraperiféricas se deparam com enormes 

dificuldades relacionadas com as suas 

características específicas, que limitam o 

seu potencial de crescimento; 

considerando que, nestas regiões, as taxas 

de desemprego variam entre 11,2 % e 

27,1 % e de desemprego de longa duração 

entre 54,5 % e 80,9 % respetivamente; 

considerando que nestas regiões o 

desemprego dos jovens ultrapassa os 

40 %; 

Or. pt 

 

Alteração  90 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

Considerando H-E (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 H-E. Considerando que, de acordo com 

a investigação realizada pela Eurofound, 
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a participação dos parceiros sociais na 

elaboração dos programas nacionais de 

reforma está a melhorar gradualmente na 

maioria dos Estados-Membros, apesar de 

continuarem a existir diferenças e 

resultados significativos na qualidade e 

eficácia da participação dos parceiros 

sociais nacionais no processo do Semestre 

Europeu; 

Or. en 

 

Alteração  91 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

Considerando H-F (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 H-F. Considerando que o iminente 

estudo da Eurofound sobre a participação 

dos parceiros sociais no Semestre 

Europeu documenta um processo de 

consolidação e crescente sensibilização, 

na sequência da orientação em matéria de 

emprego n.º 7; no entanto, os parceiros 

sociais destacam a necessidade de 

assegurar o devido envolvimento, 

facilitando, para tal, a profícua e 

atempada consulta, troca de contributos e 

comentários, bem como dando visibilidade 

aos seus pontos de vista; 

Or. en 

 

Alteração  92 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposta de resolução 

N.º -1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 
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 -1-A Sublinha que, para que se possa 

alcançar uma «Europa Social», é 

necessário que as decisões relativas a 

questões económicas e sociais sejam 

tomadas em conjunto e de forma 

complementar; 

Or. en 

 

Alteração  93 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Congratula-se com a Análise 

Anual do Crescimento 2018 enquanto 

elemento importante do processo de 

investimento europeu, assente numa 

estratégia de investimento, reformas 

estruturais e finanças públicas 

responsáveis; insta os Estados-Membros a 

terem em conta as prioridades 

identificadas na Análise Anual do 

Crescimento nas suas políticas e 

estratégias nacionais para a promoção do 
crescimento, do emprego e da proteção 

social; 

1. Observa que a Análise Anual do 

Crescimento 2018, enquanto elemento 

importante do processo de investimento 

europeu, assenta novamente numa 

estratégia de investimento, reformas 

estruturais, políticas orçamentais 

equilibradas e orientações orçamentais 

neutras; salienta que as finanças públicas 

socialmente responsáveis se caracterizam 

por garantirem serviços públicos de 

qualidade e melhores oportunidades para 

os cidadãos, darem resposta às 

desigualdades de rendimentos e 

promoverem o crescimento sustentável, a 

criação de emprego digno e a proteção 

social; destaca que as principais 

prioridades do Semestre Europeu no 

âmbito da coordenação das políticas 

sociais e de emprego devem ser a redução 

das desigualdades e da pobreza, o 

aumento dos salários e da qualidade do 

emprego, incluindo por meio do reforço 

dos sindicatos e dos sistemas de 

negociação coletiva, e a melhoria da 

proteção social, do acesso aos serviços 

públicos e da qualidade destes; 

Or. en 
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Alteração  94 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Congratula-se com a Análise Anual 

do Crescimento 2018 enquanto elemento 

importante do processo de investimento 

europeu, assente numa estratégia de 

investimento, reformas estruturais e 

finanças públicas responsáveis; insta os 

Estados-Membros a terem em conta as 

prioridades identificadas na Análise Anual 

do Crescimento nas suas políticas e 

estratégias nacionais para a promoção do 

crescimento, do emprego e da proteção 

social; 

1. Congratula-se com a integração do 

Pilar Europeu dos Direitos Sociais na 
Análise Anual do Crescimento 2018 

enquanto elemento importante do processo 

de investimento europeu que procura 

reforçar o emprego digno, assente numa 

estratégia de investimento, e a justiça 

social por meio de reformas estruturais e 

finanças públicas responsáveis; insta os 

Estados-Membros a seguirem as 

prioridades identificadas no Relatório 

Conjunto sobre o Emprego que 

acompanha a Análise Anual do 

Crescimento e o Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais nas suas políticas e 

estratégias nacionais para a promoção do 

crescimento, do emprego e da proteção 

social; 

Or. en 

 

Alteração  95 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Congratula-se com a Análise 

Anual do Crescimento 2018 enquanto 

elemento importante do processo de 

investimento europeu, assente numa 

estratégia de investimento, reformas 

estruturais e finanças públicas 

responsáveis; insta os Estados-Membros a 

terem em conta as prioridades identificadas 

1. Considera a Análise Anual do 

Crescimento 2018 um elemento importante 

das políticas globais em matéria de 

emprego, crescimento e investimento; 

considera que a estratégia de investimento, 

reformas estruturais e finanças públicas 

responsáveis tem de ser associada à 

adoção de políticas e medidas que visem a 
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na Análise Anual do Crescimento nas suas 

políticas e estratégias nacionais para a 

promoção do crescimento, do emprego e da 

proteção social; 

consecução dos princípios e objetivos do 

Pilar Europeu dos Direitos Sociais; insta 

os Estados-Membros a terem em conta as 

prioridades identificadas na Análise Anual 

do Crescimento nas suas políticas e 

estratégias nacionais para a promoção do 

crescimento, do emprego, da coesão social 

e da proteção e inclusão sociais; 

Or. en 

 

Alteração  96 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Congratula-se com a Análise Anual 

do Crescimento 2018 enquanto elemento 

importante do processo de investimento 

europeu, assente numa estratégia de 

investimento, reformas estruturais e 

finanças públicas responsáveis; insta os 

Estados-Membros a terem em conta as 

prioridades identificadas na Análise Anual 

do Crescimento nas suas políticas e 

estratégias nacionais para a promoção do 

crescimento, do emprego e da proteção 

social; 

1. Congratula-se com a inclusão do 

Pilar Europeu dos Direitos Sociais na 
Análise Anual do Crescimento 2018 

enquanto elemento importante do processo 

de investimento europeu que procura 

reforçar o emprego digno, assente numa 

estratégia de investimento, e justiça social 

por meio de reformas estruturais e finanças 

públicas responsáveis; insta os Estados-

Membros a terem em conta as prioridades 

identificadas na Análise Anual do 

Crescimento nas suas políticas e estratégias 

nacionais para a promoção do 

desenvolvimento económico sustentável, 

do emprego de qualidade e de elevados 

níveis de proteção social; 

Or. en 

 

Alteração  97 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 



 

AM\1143784PT.docx 49/139 PE616.558v03-00 

 PT 

Proposta de resolução Alteração 

1. Congratula-se com a Análise 

Anual do Crescimento 2018 enquanto 

elemento importante do processo de 

investimento europeu, assente numa 

estratégia de investimento, reformas 
estruturais e finanças públicas 

responsáveis; insta os Estados-Membros a 

terem em conta as prioridades 

identificadas na Análise Anual do 

Crescimento nas suas políticas e 

estratégias nacionais para a promoção do 

crescimento, do emprego e da proteção 

social; 

1. Toma nota da Análise Anual do 

Crescimento 2018; salienta que a longa 

crise económica e financeira que a 

Europa atravessa pôs em evidência os 

limites estruturais do quadro de 

governação da UE e a ineficácia do 

Semestre Europeu que, através das 

recomendações específicas por país, 

promove uma abordagem assimétrica e 

arbitrária das regras de governação 

económica; 

Or. it 

 

Alteração  98 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Relembra que as desigualdades 

ameaçam o futuro do projeto europeu, 

minam a sua legitimidade e podem 

prejudicar a confiança na UE enquanto 

motor de progresso social e que a redução 

das desigualdades deve ser uma das 

principais prioridades ao nível europeu, 

conforme recentemente afirmado pelo 

Parlamento; recorda, por conseguinte, 

que a Comissão deve melhorar, no quadro 

do Semestre Europeu, o processo de 

coordenação política, a fim de 

acompanhar, prevenir e corrigir melhor 

as tendências negativas que possam 

aumentar as desigualdades e enfraquecer 

o progresso social ou afetar 

negativamente a justiça social, adotando 

medidas preventivas e corretivas sempre 

que seja necessário; 
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Or. en 

 

Alteração  99 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 1-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-B. Afirma que, sete anos após o início 

do Semestre Europeu para a coordenação 

das políticas económicas, alguns dos 

desequilíbrios do emprego e sociais mais 

pertinentes na Europa, como a 

segmentação do mercado de trabalho, a 

dispersão salarial ou a pobreza infantil, 

ainda não foram resolvidos, tendo-se, ao 

invés, agravado, revelando que as 

políticas públicas ao nível nacional são 

insuficientes para construir um mercado 

de trabalho europeu mais equitativo e que 

são necessárias políticas mais vigorosas e 

abrangentes ao nível europeu para 

complementar os atuais esforços ao nível 

nacional; salienta que foram dados passos 

no bom sentido para reequilibrar as 

prioridades económicas e sociais no 

Semestre Europeu, mas é vital que haja 

flexibilidade orçamental para apoiar o 

investimento social nos direitos sociais, 

bem como a integração efetiva de todos os 

princípios consagrados no Pilar Europeu 

dos Direitos Sociais em todas as fases; 

Or. en 

 

Alteração  100 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 
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Proposta de resolução Alteração 

2. Salienta a necessidade de reformas 

estruturais com o objetivo de melhorar as 

políticas sociais e do mercado de trabalho, 

para ajudar os trabalhadores a adquirirem 

as competências de que necessitam e 

promover a igualdade de oportunidades no 

mercado de trabalho, condições de trabalho 

equitativas, o aumento da produtividade do 

trabalho, para apoiar o crescimento dos 

salários, e sistemas de proteção social 

adequados e sustentáveis; 

2. Salienta a necessidade de reformas 

estruturais social e economicamente 

equilibradas com o objetivo de melhorar 

as políticas sociais e do mercado de 

trabalho inclusivas, para impulsionar o 

investimento e criar emprego de 

qualidade, ajudar os trabalhadores a 

adquirirem as competências de que 

necessitam e promover a igualdade de 

oportunidades no mercado de trabalho, 

condições de trabalho equitativas, o 

aumento da produtividade do trabalho, para 

apoiar o crescimento dos salários, e 

sistemas de proteção social adequados e 

sustentáveis; recorda que as reformas 

estruturais devem ter em conta os efeitos 

distributivos sobre várias pessoas; solicita 

que sejam tomadas medidas no sentido de 

prevenir um «nivelamento por baixo» em 

termos de fiscalidade e de normas sociais, 

o que conduz a um aumento das 

desigualdades; 

Or. en 

 

Alteração  101 

Yana Toom, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, Enrique Calvet Chambon, 

António Marinho e Pinto 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Salienta a necessidade de reformas 

estruturais com o objetivo de melhorar as 

políticas sociais e do mercado de trabalho, 

para ajudar os trabalhadores a adquirirem 

as competências de que necessitam e 

promover a igualdade de oportunidades no 

mercado de trabalho, condições de trabalho 

equitativas, o aumento da produtividade do 

trabalho, para apoiar o crescimento dos 

salários, e sistemas de proteção social 

adequados e sustentáveis; 

2. Salienta a necessidade de reformas 

estruturais com o objetivo de melhorar as 

políticas sociais e do mercado de trabalho, 

para ajudar os trabalhadores a adquirirem 

as competências de que necessitam e 

promover a igualdade de oportunidades no 

mercado de trabalho, condições de trabalho 

equitativas, o aumento da produtividade do 

trabalho, para apoiar o crescimento dos 

salários, e sistemas de proteção social 

adequados e sustentáveis; destaca a 
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necessidade de reforçar o ambiente 

favorável aos negócios com vista à 

criação de mais emprego, ao mesmo 

tempo que se equilibram as dimensões 

sociais e económicas; insta os Estados-

Membros a transferirem gradualmente os 

impostos sobre o trabalho para outras 

fontes; 

Or. en 

 

Alteração  102 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Salienta a necessidade de reformas 

estruturais com o objetivo de melhorar as 

políticas sociais e do mercado de trabalho, 

para ajudar os trabalhadores a 

adquirirem as competências de que 

necessitam e promover a igualdade de 

oportunidades no mercado de trabalho, 

condições de trabalho equitativas, o 

aumento da produtividade do trabalho, 

para apoiar o crescimento dos salários, e 

sistemas de proteção social adequados e 

sustentáveis; 

2. Salienta a necessidade de reformas 

socialmente responsáveis baseadas na 

solidariedade, na integração, na justiça 

social e numa repartição equitativa da 

riqueza, um modelo que garanta 

igualdade e proteção social, proteja os 

grupos vulneráveis e melhore as 

condições de vida de todos os cidadãos; 

Or. en 

 

Alteração  103 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Salienta a necessidade de reformas 

estruturais com o objetivo de melhorar as 

2. Salienta a necessidade de 

reorientar as políticas sociais e do 
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políticas sociais e do mercado de trabalho, 

para ajudar os trabalhadores a adquirirem 

as competências de que necessitam e 

promover a igualdade de oportunidades no 

mercado de trabalho, condições de trabalho 

equitativas, o aumento da produtividade do 

trabalho, para apoiar o crescimento dos 

salários, e sistemas de proteção social 

adequados e sustentáveis; 

mercado de trabalho para as necessidades 

dos trabalhadores e das pessoas 

desfavorecidas, para ajudar os 

trabalhadores a adquirirem as 

competências de que necessitam e 

promover a igualdade de oportunidades no 

mercado de trabalho, condições de trabalho 

equitativas, o aumento da produtividade do 

trabalho, para apoiar o crescimento dos 

salários, e sistemas de proteção social 

adequados e sustentáveis; 

Or. en 

 

Alteração  104 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Salienta a necessidade de reformas 

estruturais com o objetivo de melhorar as 

políticas sociais e do mercado de trabalho, 

para ajudar os trabalhadores a 

adquirirem as competências de que 

necessitam e promover a igualdade de 

oportunidades no mercado de trabalho, 

condições de trabalho equitativas, o 

aumento da produtividade do trabalho, 

para apoiar o crescimento dos salários, e 

sistemas de proteção social adequados e 

sustentáveis; 

2. Salienta o impacto negativo das 

reformas estruturais implementadas pela 

UE nas políticas sociais e no mercado de 

trabalho; considera que os Estados-

Membros devem continuar a ser os únicos 

protagonistas e os principais decisores no 

domínio social e do emprego para 

garantir aos cidadãos a continuidade dos 

serviços públicos necessários para fazer 

face às catastróficas consequências das 

políticas de austeridade e de migração 

implementadas pela UE; 

Or. it 

 

Alteração  105 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 
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2. Salienta a necessidade de reformas 

estruturais com o objetivo de melhorar as 

políticas sociais e do mercado de trabalho, 

para ajudar os trabalhadores a adquirirem 

as competências de que necessitam e 

promover a igualdade de oportunidades no 

mercado de trabalho, condições de trabalho 

equitativas, o aumento da produtividade 

do trabalho, para apoiar o crescimento 

dos salários, e sistemas de proteção social 

adequados e sustentáveis; 

2. Salienta a necessidade de reformas 

estruturais com o objetivo de melhorar as 

políticas sociais e do mercado de trabalho 

para materializar o «triplo A social», 

ajudando os trabalhadores a adquirirem as 

competências de que necessitam e 

promovendo a igualdade de oportunidades 

e o acesso ao mercado de trabalho, 

condições de trabalho equitativas e 

sistemas de proteção social adequados e 

sustentáveis; 

Or. en 

 

Alteração  106 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Reconhece que, apesar da 

melhoria da situação económica e laboral 

que se tem vindo a verificar nos últimos 

anos no conjunto da UE, o número de 

pessoas em situação de pobreza e 

exclusão social continua demasiado 

elevado; insta a Comissão e os Estados-

Membros a prosseguirem os esforços no 

sentido de melhorar as condições destas 

pessoas, bem como de assegurar um 

maior reconhecimento do trabalho e 

conhecimento das ONG, das organizações 

de luta contra a pobreza e das próprias 

pessoas que se encontram em situação de 

pobreza, promovendo a sua participação 

no intercâmbio de boas práticas; 

Or. es 

 

Alteração  107 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta de resolução 
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N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Insta a Comissão a envidar 

esforços com vista à integração ou 

permanência no mercado de trabalho de 

doentes que, por exemplo, sofrem de dor 

crónica; sublinha a necessidade de se 

caminhar para um mercado de trabalho 

adaptado a estas situações, mais flexível e 

não discriminatório, para que estas 

pessoas possam também contribuir para o 

desenvolvimento económico da União 

Europeia, aliviando assim os sistemas de 

segurança social; 

Or. pt 

 

Alteração  108 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Apela à promoção do investimento 

social, atendendo aos seus retornos 

económicos e benefícios sociais; recorda 

que as economias com um elevado grau 

de investimento social são mais resistentes 

aos choques e que sistemas de proteção 

social com os níveis de recursos 

adequados podem funcionar como 

estabilizadores automáticos; 

Or. en 

 

Alteração  109 

Ulrike Trebesius 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Considera que as reformas dos 

sistemas de proteção social dos 

Estados-Membros devem procurar 

facilitar a participação no mercado de 

trabalho para quem pode trabalhar, 

tornando o trabalho compensador; 

salienta, a este respeito, que o apoio ao 

rendimento deve destinar-se a quem mais 

precisa; 

Or. en 

 

Alteração  110 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-B. Exorta a Comissão e os 

Estados-Membros a permitirem o 

investimento social público a nível 

nacional no contexto do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento e, nesse 

sentido, exorta a Comissão a realizar uma 

avaliação mais aprofundada dos tipos de 

despesa que possam ser definitivamente 

considerados investimento social; 

Or. en 

 

Alteração  111 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-B. Manifesta a sua preocupação com 
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a baixa taxa de participação no mercado 

de trabalho que as minorias étnicas 

continuam a registar, em particular a 

comunidade Roma; neste contexto, 

solicita aos Estados-Membros a correta 

aplicação da Diretiva 2000/78/CE; 

Or. es 

 

Alteração  112 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 2-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-C. Congratula-se com o apoio da 

Comissão ao investimento para reforçar a 

sustentabilidade ambiental e com o 

reconhecimento do seu potencial em toda 

a economia; está de acordo com o facto de 

o apoio à transição para uma economia 

circular e ecológica ter um elevado 

potencial de criação de emprego líquido; 

Or. en 

 

Alteração  113 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Congratula-se com a Proclamação 

Interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais e entende que os seus 20 

princípios fundamentais em matéria de 

igualdade de oportunidades e acesso ao 

mercado de trabalho, condições de trabalho 

equitativas e proteção e inclusão sociais 

3. Congratula-se com a Proclamação 

Interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais e entende que o Semestre 

Europeu deve ser um instrumento para 

desenvolver os seus 20 princípios 

fundamentais em matéria de igualdade de 

oportunidades e acesso ao mercado de 
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deverão servir de ponto de referência 

aquando da aplicação do ciclo de 

coordenação de políticas do Semestre 

Europeu; 

trabalho, condições de trabalho equitativas 

e proteção e inclusão sociais; salienta, por 

conseguinte, que a Proclamação tem de 

ser vista como um primeiro passo, tendo 

de ser adotadas medidas legislativas, de 

financiamento e investimento concretas a 

partir de 2018 para proteger 

juridicamente os direitos laborais e sociais 

das pessoas e reforçar a justiça social na 

Europa, devendo as mesmas ser 

acompanhadas no âmbito do Semestre 

Europeu, a fim de construir uma 

verdadeira classificação «triplo A social» 

para a Europa, conforme afirmado pelo 

Presidente Juncker; 

Or. en 

 

Alteração  114 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Congratula-se com a Proclamação 

Interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais e entende que os seus 20 

princípios fundamentais em matéria de 

igualdade de oportunidades e acesso ao 

mercado de trabalho, condições de trabalho 

equitativas e proteção e inclusão sociais 

deverão servir de ponto de referência 

aquando da aplicação do ciclo de 

coordenação de políticas do Semestre 

Europeu; 

3. Congratula-se com a Proclamação 

Interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais (PEDS) e entende que os 

seus 20 princípios fundamentais em 

matéria de igualdade de oportunidades e 

acesso ao mercado de trabalho, condições 

de trabalho equitativas e proteção e 

inclusão sociais deverão servir de ponto de 

referência aquando da aplicação do ciclo 

de coordenação de políticas do Semestre 

Europeu; destaca que o PEDS constitui 

um primeiro passo na consolidação de 

uma abordagem comum à proteção e ao 

desenvolvimento dos direitos sociais em 

toda a UE, que deve refletir-se nas 

medidas adotadas pelos Estados-

Membros; reitera o pedido à Comissão 

para que continue a complementar este 

passo com outras medidas para o 

aprofundamento da união económica e 
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monetária; 

Or. en 

 

Alteração  115 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Congratula-se com a Proclamação 

Interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais e entende que os seus 20 

princípios fundamentais em matéria de 

igualdade de oportunidades e acesso ao 

mercado de trabalho, condições de 

trabalho equitativas e proteção e inclusão 

sociais deverão servir de ponto de 

referência aquando da aplicação do ciclo 

de coordenação de políticas do Semestre 

Europeu; 

3. Toma nota da Proclamação 

Interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais; 

Or. it 

 

Alteração  116 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Congratula-se com a Proclamação 

Interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais e entende que os seus 20 

princípios fundamentais em matéria de 

igualdade de oportunidades e acesso ao 

mercado de trabalho, condições de trabalho 

equitativas e proteção e inclusão sociais 

deverão servir de ponto de referência 

aquando da aplicação do ciclo de 

coordenação de políticas do Semestre 

Europeu; 

3. Congratula-se com a Proclamação 

Interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais e entende que os seus 20 

princípios fundamentais em matéria de 

igualdade de oportunidades e acesso ao 

mercado de trabalho, condições de trabalho 

equitativas e proteção e inclusão sociais 

deverão servir de ponto de referência 

aquando da aplicação do ciclo de 

coordenação de políticas do Semestre 

Europeu; insta a Comissão a apresentar 
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recomendações e a interagir com os 

Estados-Membros a fim de adotar as 

medidas pertinentes e a dedicar o nível 

adequado de recursos e financiamento 

para o estabelecimento do Pilar e para 

alcançar resultados concretos; 

Or. en 

 

Alteração  117 

Ádám Kósa 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Congratula-se com a Proclamação 

Interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais e entende que os seus 20 

princípios fundamentais em matéria de 

igualdade de oportunidades e acesso ao 

mercado de trabalho, condições de trabalho 

equitativas e proteção e inclusão sociais 

deverão servir de ponto de referência 

aquando da aplicação do ciclo de 

coordenação de políticas do Semestre 

Europeu; 

3. Congratula-se com a Proclamação 

Interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais e entende que os seus 20 

princípios fundamentais em matéria de 

igualdade de oportunidades e acesso ao 

mercado de trabalho, condições de trabalho 

equitativas e proteção e inclusão sociais 

deverão servir de ponto de referência e 

recomendação aquando da aplicação do 

ciclo de coordenação de políticas do 

Semestre Europeu, a fim de criar um 

crescimento económico e uma situação 

financeira previsível e sustentável 

subordinada às metas da política 

económica e do emprego, respondendo, 

desta forma, aos objetivos prioritários da 

Estratégia UE 2020; 

Or. hu 

 

Alteração  118 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 
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3. Congratula-se com a Proclamação 

Interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais e entende que os seus 20 

princípios fundamentais em matéria de 

igualdade de oportunidades e acesso ao 

mercado de trabalho, condições de trabalho 

equitativas e proteção e inclusão sociais 

deverão servir de ponto de referência 

aquando da aplicação do ciclo de 

coordenação de políticas do Semestre 

Europeu; 

3. Congratula-se com a Proclamação 

Interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais e entende que os seus 20 

princípios fundamentais em matéria de 

igualdade de oportunidades e acesso ao 

mercado de trabalho, condições de trabalho 

equitativas e proteção e inclusão sociais 

deverão servir de ponto de referência 

aquando da aplicação do ciclo de 

coordenação de políticas do Semestre 

Europeu; salienta que o processo de 

coordenação do Semestre Europeu é um 

instrumento essencial para a 

consolidação do modelo social europeu 

que está na génese do Pilar Social 

referido; 

Or. pt 

 

Alteração  119 

Ulrike Trebesius 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Congratula-se com a Proclamação 

Interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais e entende que os seus 20 

princípios fundamentais em matéria de 

igualdade de oportunidades e acesso ao 

mercado de trabalho, condições de trabalho 

equitativas e proteção e inclusão sociais 

deverão servir de ponto de referência 

aquando da aplicação do ciclo de 

coordenação de políticas do Semestre 

Europeu; 

3. Congratula-se com a Proclamação 

Interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais e entende que os seus 20 

princípios fundamentais em matéria de 

igualdade de oportunidades e acesso ao 

mercado de trabalho, condições de trabalho 

equitativas e proteção e inclusão sociais 

deverão servir de ponto de referência 

aquando da aplicação do ciclo de 

coordenação de políticas do Semestre 

Europeu; salienta que esses princípios não 

devem ser utilizados como veículo para 

outras iniciativas ao nível da UE que 

sejam claramente da competência dos 

Estados-Membros; 

Or. en 
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Alteração  120 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Congratula-se com a Proclamação 

Interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais e entende que os seus 20 

princípios fundamentais em matéria de 

igualdade de oportunidades e acesso ao 

mercado de trabalho, condições de trabalho 

equitativas e proteção e inclusão sociais 

deverão servir de ponto de referência 

aquando da aplicação do ciclo de 

coordenação de políticas do Semestre 

Europeu; 

3. Congratula-se com a Proclamação 

Interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais e entende que os seus 20 

princípios fundamentais em matéria de 

igualdade de oportunidades e acesso ao 

mercado de trabalho, condições de trabalho 

equitativas e proteção e inclusão sociais 

não deverão apenas servir de ponto de 

referência aquando da aplicação do ciclo 

de coordenação de políticas do Semestre 

Europeu, mas deverão ser juridicamente 

vinculativas, adotando a devida 

legislação; 

Or. en 

 

Alteração  121 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Congratula-se com a Proclamação 

Interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais e entende que os seus 20 

princípios fundamentais em matéria de 

igualdade de oportunidades e acesso ao 

mercado de trabalho, condições de trabalho 

equitativas e proteção e inclusão sociais 

deverão servir de ponto de referência 

aquando da aplicação do ciclo de 

coordenação de políticas do Semestre 

Europeu; 

3. Congratula-se, a este respeito, com 

a Proclamação Interinstitucional sobre o 

Pilar Europeu dos Direitos Sociais e 

entende que os seus 20 princípios 

fundamentais em matéria de igualdade de 

oportunidades e acesso ao mercado de 

trabalho, condições de trabalho equitativas 

e proteção e inclusão sociais deverão servir 

de enquadramento aquando da aplicação 

do ciclo de coordenação de políticas do 

Semestre Europeu; 

Or. en 
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Alteração  122 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Reconhece os esforços envidados 

no sentido de reforçar a dimensão social 

do Semestre; solicita que sejam tomadas 

mais medidas para equilibrar as 

prioridades sociais e económicas e para 

melhorar a qualidade do 

acompanhamento e das recomendações 

em matéria de questões sociais; 

Or. en 

 

Alteração  123 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Insta a Comissão, no quadro da 

revisão do QFP 2014-2020, a aumentar 

substancialmente o Fundo Social 

Europeu destinado a apoiar 

especificamente o estabelecimento do 

Pilar Europeu dos Direitos Sociais; 

Or. en 

 

Alteração  124 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 
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N.º 3-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-B. Insta a Comissão a apresentar um 

plano legislativo concreto para o período 

2018-2019 que vise melhorar as condições 

de vida e de trabalho no contexto da 

Proclamação do Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais e promover 

concretamente a proclamação de um 

Protocolo Social a anexar aos Tratados 

para garantir a primazia dos direitos 

sociais fundamentais sobre as liberdades 

económicas; 

Or. en 

 

Alteração  125 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Congratula-se com o novo painel de 

avaliação, que prevê 14 indicadores 

principais para avaliar o desempenho dos 

Estados-Membros no domínio social e do 

emprego em função de três grandes 

dimensões, identificadas no contexto do 

Pilar Social; sublinha o facto de que, para a 

UE, em média, 11 dos 14 indicadores 

principais registaram uma melhoria durante 

o último ano disponível, confirmando a 

melhoria constante da situação social e no 

mercado de trabalho que acompanha a 

retoma económica; 

4. Congratula-se com o novo painel de 

avaliação, que prevê 14 indicadores 

principais pertinentes para o desempenho 

dos Estados-Membros no domínio social e 

do emprego em função das três grandes 

dimensões, identificadas no contexto do 

Pilar Social, mas salienta que o 

acompanhamento não é suficiente; insta, 

por conseguinte, a que os baixos níveis de 

desemprego, pobreza e desigualdade 

tenham natureza vinculativa, à 

semelhança dos indicadores económicos; 

sublinha o facto de que, para a UE, em 

média, 11 dos 14 indicadores principais 

registaram uma melhoria durante o último 

ano disponível, confirmando a melhoria 

constante da situação social e no mercado 

de trabalho que acompanha a retoma 

económica; manifesta a sua continuada 

preocupação com a falta de controlo 

sobre a qualidade das oportunidades de 
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emprego e formação criadas; 

Or. en 

 

Alteração  126 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Congratula-se com o novo painel de 

avaliação, que prevê 14 indicadores 

principais para avaliar o desempenho dos 

Estados-Membros no domínio social e do 

emprego em função de três grandes 

dimensões, identificadas no contexto do 

Pilar Social; sublinha o facto de que, para a 

UE, em média, 11 dos 14 indicadores 

principais registaram uma melhoria durante 

o último ano disponível, confirmando a 

melhoria constante da situação social e no 

mercado de trabalho que acompanha a 

retoma económica; 

4. Congratula-se com o novo painel de 

avaliação, que prevê 14 indicadores 

principais para avaliar o desempenho dos 

Estados-Membros no domínio social e do 

emprego em função de três grandes 

dimensões, refletindo uma parte dos 20 

princípios do Pilar Social; sublinha o facto 

de que, para a UE, em média, 11 dos 14 

indicadores principais registaram uma 

melhoria durante o último ano disponível, 

confirmando a melhoria da situação social 

e no mercado de trabalho que acompanha a 

retoma económica; recomenda a criação 

de indicadores que abranjam os princípios 

do Pilar Social que ainda não são 

abrangidos, para que o Pilar possa ser 

utilizado de forma significativa; apela à 

utilização de indicadores de uma forma 

que permita desencadear medidas 

corretivas; 

Or. en 

 

Alteração  127 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Congratula-se com o novo painel 4. Toma nota do novo painel de 
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de avaliação, que prevê 14 indicadores 

principais para avaliar o desempenho dos 

Estados-Membros no domínio social e do 

emprego em função de três grandes 

dimensões, identificadas no contexto do 

Pilar Social; sublinha o facto de que, para 

a UE, em média, 11 dos 14 indicadores 

principais registaram uma melhoria 

durante o último ano disponível, 

confirmando a melhoria constante da 

situação social e no mercado de trabalho 

que acompanha a retoma económica; 

avaliação, que prevê 14 indicadores 

principais para avaliar o desempenho dos 

Estados-Membros no domínio social e do 

emprego em função de três grandes 

dimensões, identificadas no contexto do 

Pilar Social; 

Or. it 

 

Alteração  128 

Ádám Kósa 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Congratula-se com o novo painel de 

avaliação, que prevê 14 indicadores 

principais para avaliar o desempenho dos 

Estados-Membros no domínio social e do 

emprego em função de três grandes 

dimensões, identificadas no contexto do 

Pilar Social; sublinha o facto de que, para a 

UE, em média, 11 dos 14 indicadores 

principais registaram uma melhoria durante 

o último ano disponível, confirmando a 

melhoria constante da situação social e no 

mercado de trabalho que acompanha a 

retoma económica; 

4. Congratula-se com o novo painel de 

avaliação, que prevê 14 indicadores 

principais para avaliar o desempenho dos 

Estados-Membros no domínio social e do 

emprego em função de três grandes 

dimensões, identificadas no contexto do 

Pilar Social; ao mesmo tempo, são 

necessários acordos profissionais e 

consultas significativas que abram o 

caminho à introdução alargada, 

permanente e unificada e à aplicação 

equilibrada e fiável do painel de 

avaliação; sublinha o facto de que, para a 

UE, em média, 11 dos 14 indicadores 

principais registaram uma melhoria durante 

o último ano disponível, confirmando a 

melhoria constante da situação social e no 

mercado de trabalho que acompanha a 

retoma económica; 

Or. hu 
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Alteração  129 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Congratula-se com o novo painel de 

avaliação, que prevê 14 indicadores 

principais para avaliar o desempenho dos 

Estados-Membros no domínio social e do 

emprego em função de três grandes 

dimensões, identificadas no contexto do 

Pilar Social; sublinha o facto de que, para 

a UE, em média, 11 dos 14 indicadores 

principais registaram uma melhoria 

durante o último ano disponível, 

confirmando a melhoria constante da 

situação social e no mercado de trabalho 

que acompanha a retoma económica; 

4. Congratula-se com o novo painel de 

avaliação, que prevê 14 indicadores 

principais para avaliar o desempenho dos 

Estados-Membros no domínio social e do 

emprego em função de três grandes 

dimensões, identificadas no contexto do 

Pilar Social; lamenta, contudo, que 14 dos 

20 princípios consagrados no PEDS não 

estejam associados a quaisquer 
indicadores neste novo painel de avaliação 

dos indicadores sociais, e que dois dos 

restantes seis sejam apenas parcialmente 

abrangidos; 

Or. en 

 

Alteração  130 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 4-A. Exorta, novamente, a Comissão a 

desenvolver e complementar o painel de 

avaliação do Relatório Conjunto sobre o 

Emprego com novos indicadores que 

abranjam os temas do Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais relacionados com a 

situação das mulheres no mercado de 

trabalho para além das remunerações, o 

tratamento equitativo no emprego, a 

qualidade do emprego, os salários de 

subsistência, a proteção contra o 

despedimento, a cobertura em matéria de 

negociação coletiva, a sindicalização, o 



 

PE616.558v03-00 68/139 AM\1143784PT.docx 

PT 

acesso aos cuidados além da assistência à 

infância, os espaços de trabalho seguros e 

saudáveis, a cobertura da proteção social, 

os subsídios de desemprego, os regimes de 

rendimento mínimo, as pensões 

adequadas, a inclusão de pessoas com 

deficiência, os cuidados a longo prazo, o 

acesso à habitação e o acesso a serviços 

essenciais; 

Or. en 

 

Alteração  131 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 4-A. Insta à criação e ao 

desenvolvimento de parcerias entre 

empregadores, parceiros sociais, serviços 

de emprego públicos e privados, 

autoridades públicas, serviços sociais e 

instituições de ensino e formação, a fim 

de proporcionar os instrumentos 

necessários para responder melhor às 

necessidades do mercado de trabalho e 

prevenir o desemprego de longa duração; 

recorda que é indispensável um 

acompanhamento personalizado e 

individualizado, capaz de fornecer 

respostas eficazes em prol dos 

desempregados de longa duração; 

Or. pt 

 

Alteração  132 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto 

 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 4-A. Regista que a percentagem de 

pessoas em risco de pobreza e exclusão 

social permanece elevada; sublinha que 

elevados níveis de desigualdade reduzem a 

produção económica e o potencial de o 

crescimento sustentável; 

Or. en 

 

Alteração  133 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 4-A. Insta a Comissão a ter em conta os 

Objetivos de Desenvolvimento Social 

aquando da apresentação de 

recomendações políticas no contexto do 

Semestre Europeu; 

Or. en 

 

Alteração  134 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

N.º 4-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 4-B. Sublinha o facto de que, para a 

UE, em média, 11 dos 14 indicadores 

principais registaram uma melhoria 

durante o último ano disponível, 

confirmando a melhoria constante da 

situação social e no mercado de trabalho 

que acompanha a retoma económica; 

observa, no entanto, que é necessário 
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tomar medidas para alcançar uma 

convergência social ascendente nas 

dimensões identificadas pelo Pilar Social, 

como afirmou a Comissão, e que a análise 

dos indicadores principais revela pelo 

menos uma «situação crítica» para 17 dos 

28 Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração  135 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

N.º 4-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 4-C. Lamenta que a forma como os 

dados são apresentados no Relatório 

Conjunto sobre o Emprego não seja clara, 

sendo, muitas vezes, inconclusiva, 

especialmente no domínio da pobreza e da 

exclusão social, ou difícil de comparar, 

por exemplo, no que respeita à evolução 

dos salários, da produtividade e dos 

ganhos de capital, ou à carga fiscal sobre 

o trabalho e o capital; adverte para o 

facto de a produtividade multifator não 

estar a ser medida, o que é fundamental 

para compreender a evolução da 

produtividade na economia europeia; 

Or. en 

 

Alteração  136 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Proposta de resolução 

N.º 4-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 4-C. Solicita a melhoria da qualidade 
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do trabalho, tanto em termos de condições 

de trabalho, saúde e segurança, como em 

termos de salários que permitam uma vida 

e um planeamento familiar dignos; 

salienta a importância de combater o 

trabalho não declarado de forma eficaz, 

através do envolvimento dos parceiros 

sociais e da imposição de multas 

adequadas; 

Or. en 

 

Alteração  137 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Proposta de resolução 

N.º 4-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 4-D. Sublinha que os programas de 

consolidação orçamental não devem, de 

forma alguma, impor medidas de 

austeridade que prejudiquem as políticas 

sociais objeto de cortes substanciais; 

qualquer medida orçamental proposta 

deve ser avaliada e acompanhada em 

relação ao seu impacto social; 

Or. en 

 

Alteração  138 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Reitera a sua preocupação com o 

nível de desemprego jovem, que 

permanece elevado, com uma estagnação 

do número de jovens NEET; congratula-

se, neste contexto, com o aumento do 

5. Reitera a sua preocupação com a 

variabilidade das taxas de emprego e de 

desemprego registadas em diferentes 

Estados-Membros, principalmente com o 

nível de desemprego jovem e desemprego 
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financiamento da Iniciativa para o 

Emprego dos Jovens em 2,4 mil milhões 

de EUR para o período de 2017-2020; 

de longa duração, que ameaçam a 

capacidade de integração a médio e longo 

prazo de um grande número de jovens e 

idosos desempregados; alerta para o grau 

preocupante e a tendência crescente para 

o subemprego e o desemprego oculto e 

para o facto de a taxa de desemprego 

poder espelhar apenas cerca de dois 

terços do subemprego europeu; 

Or. en 

 

Alteração  139 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Reitera a sua preocupação com o 

nível de desemprego jovem, que 

permanece elevado, com uma estagnação 

do número de jovens NEET; congratula-se, 

neste contexto, com o aumento do 

financiamento da Iniciativa para o 

Emprego dos Jovens em 2,4 mil milhões de 

EUR para o período de 2017-2020; 

5. Reitera a sua preocupação com o 

nível de desemprego jovem, que 

permanece elevado, com uma estagnação 

do número de jovens NEET; congratula-se, 

neste contexto, com o aumento do 

financiamento da Iniciativa para o 

Emprego dos Jovens em 2,4 mil milhões de 

EUR para o período de 2017-2020, 

lembrando, no entanto, que este montante 

não é suficiente em relação ao número de 

destinatários, e insta à disponibilização de 

fundos adicionais para este efeito durante 

o atual quadro financeiro e à proposta 

atempada de fundos adequados para o 

próximo quadro financeiro plurianual; 

Or. en 

 

Alteração  140 

Ulrike Trebesius 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 
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Proposta de resolução Alteração 

5. Reitera a sua preocupação com o 

nível de desemprego jovem, que 

permanece elevado, com uma estagnação 

do número de jovens NEET; congratula-

se, neste contexto, com o aumento do 

financiamento da Iniciativa para o 

Emprego dos Jovens em 2,4 mil milhões 

de EUR para o período de 2017-2020; 

5. Reitera a sua preocupação com o 

nível de desemprego jovem, que 

permanece elevado, com uma estagnação 

do número de jovens NEET; salienta, neste 

contexto, o Relatório Especial n.º 5 do 

Tribunal de Contas Europeu intitulado 

«Desemprego dos jovens: as políticas da 

UE alteraram a situação?», que enfatiza a 

necessidade de gestão das expectativas 

relativamente à IEJ e de reformulação 

das intervenções à luz do financiamento 

disponível e com base em melhores 

avaliações de lacunas e análises de 

mercado; 

Or. en 

 

Alteração  141 

Ádám Kósa 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Reitera a sua preocupação com o 

nível de desemprego jovem, que 

permanece elevado, com uma estagnação 

do número de jovens NEET; congratula-se, 

neste contexto, com o aumento do 

financiamento da Iniciativa para o 

Emprego dos Jovens em 2,4 mil milhões de 

EUR para o período de 2017-2020; 

5. Reitera a sua preocupação com o 

facto de o nível de desemprego jovem 

permanecer elevado – acima de 11 % – na 

UE, exceto em alguns Estados-Membros 

(Áustria, República Checa, Países Baixos, 

Hungria, Malta e Alemanha), com uma 

estagnação do número de jovens NEET; 

congratula-se, neste contexto, com o 

aumento do financiamento da Iniciativa 

para o Emprego dos Jovens em 2,4 mil 

milhões de EUR para o período de 2017-

2020; 

Or. hu 

 

Alteração  142 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Reitera a sua preocupação com o 

nível de desemprego jovem, que 

permanece elevado, com uma estagnação 

do número de jovens NEET; congratula-

se, neste contexto, com o aumento do 

financiamento da Iniciativa para o 

Emprego dos Jovens em 

2,4 mil milhões de EUR para o período de 

2017-2020; 

5. Reitera a sua preocupação com o 

nível de desemprego jovem, que 

permanece elevado; 

Or. it 

 

Alteração  143 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, António Marinho 

e Pinto 

 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Reitera a sua preocupação com o 

nível de desemprego jovem, que 

permanece elevado, com uma estagnação 

do número de jovens NEET; congratula-se, 

neste contexto, com o aumento do 

financiamento da Iniciativa para o 

Emprego dos Jovens em 2,4 mil milhões de 

EUR para o período de 2017-2020; 

5. Reitera a sua preocupação com o 

nível de desemprego jovem, que 

permanece elevado, com uma estagnação 

do número de jovens NEET; congratula-se, 

neste contexto, com o aumento do 

financiamento da Iniciativa para o 

Emprego dos Jovens em 2,4 mil milhões de 

EUR para o período de 2017-2020; 

sublinha que os Estados-Membros devem 

assegurar que a Garantia para a 

Juventude seja plenamente aberta a todos 

os grupos, incluindo as pessoas 

vulneráveis; 

Or. en 

 

Alteração  144 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 
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Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Considera especialmente 

preocupante o elevado nível de NEET e de 

abandono escolar precoce que persiste em 

vários países, bem como as bolsas de 

desempregados de muito longa duração 

com oportunidades cada vez mais escassas 

de se integrarem de forma normal no 

mercado de trabalho; observa, a este 

respeito, que o aumento do financiamento 

da Iniciativa para o Emprego dos Jovens 

em 2,4 mil milhões de EUR para o 

período 2017-2020 parece insuficiente e 

solicita à Comissão e aos Estados-

Membros que aumentem o nível de 

financiamento da Iniciativa para o 

Emprego dos Jovens (IEJ) para o período 

2018-2020 para, pelo menos, 21 mil 

milhões de EUR, incluindo os jovens com 

menos de 30 anos; 

Or. en 

 

Alteração  145 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Saúda a ênfase dada na Análise 

Anual do Crescimento para 2018 à 

habitação social adequada e a outros 

serviços de habitação como serviços 

essenciais, incluindo a proteção de 

pessoas em situação vulnerável contra 

despejos e execuções hipotecárias 

injustificados, assim como ao combate do 

problema dos sem-abrigo; solicita o 

acompanhamento reforçado do problema 
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dos sem-abrigo e da exclusão em matéria 

de habitação no Semestre e 

recomendações, conforme necessário; 

exige maior coerência no Semestre entre 

a consideração da habitação nas 

perspetivas macroeconómicas e dos 

direitos sociais; 

Or. en 

 

Alteração  146 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Salienta a necessidade de aplicar 

políticas de emprego eficazes, a fim de 

reduzir o desemprego de longa duração; 

os Estados-Membros devem ajudar ainda 

mais os desempregados, prestando 

serviços de apoio de qualidade acessíveis e 

a preços módicos para a procura de 

emprego, formação e requalificação, 

protegendo simultaneamente aqueles que 

não podem participar; 

Or. en 

 

Alteração  147 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Manifesta a sua preocupação 

quanto à pobreza generalizada e às 

crescentes desigualdades na UE e nos 

seus Estados-Membros, assim como 

quanto à crescente percentagem de 

trabalhadores em risco de pobreza, não só 
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trabalhadores a tempo parcial, como 

também trabalhadores a tempo inteiro; 

considera fundamental o aumento dos 

salários, em conformidade com a 

crescente produtividade; 

Or. en 

 

Alteração  148 

Ulrike Trebesius 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Salienta que a IEJ foi concebida 

como uma resposta temporária a uma 

crise económica, não devendo tornar-se 

um mecanismo de transferência 

permanente; 

Or. en 

 

Alteração  149 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-B. Concorda com a Comissão quanto 

ao facto de os sistemas de proteção social 

deverem garantir o direito a prestações de 

rendimento mínimo; insta os 

Estados-Membros a estabelecerem um 

rendimento mínimo adequado acima do 

limiar de pobreza e a assegurarem que 

seja facilmente acessível para todas as 

pessoas que dele necessitem; considera 

que, a fim de garantir a eficácia na luta 

contra a pobreza, os regimes de 

rendimento mínimo devem ser 
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acompanhados do acesso a serviços de 

qualidade e de medidas para facilitar a 

entrada ou reentrada no mercado de 

trabalho das pessoas em situação 

vulnerável, caso possam trabalhar; insta a 

Comissão a utilizar o Semestre Europeu 

para exigir a todos os Estados-Membros 

que introduzam regimes adequados de 

rendimento mínimo, caso não estejam 

ainda em vigor, e melhorem 

progressivamente os níveis dos regimes 

existentes por forma a estarem acima do 

limiar de pobreza; 

Or. en 

 

Alteração  150 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-B. Exorta a Comissão a intensificar 

os seus esforços através do FSE e do 

Semestre Europeu, com vista a apoiar 

políticas públicas abrangentes nos 

Estados-Membros, destinadas a assegurar 

uma transição mais suave da educação e 

do desemprego (de longa duração) para o 

trabalho e, especificamente, para a plena 

aplicação a nível nacional das medidas 

delineadas na recomendação do Conselho 

sobre a integração dos desempregados de 

longa duração no mercado de trabalho; 

Or. en 

 

Alteração  151 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 
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N.º 5-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-C. Considera que a segmentação do 

mercado laboral, que afeta especialmente 

os jovens, deve ser suprimida, pelo que é 

necessário proibir e controlar a utilização 

de contratos atípicos e formas de trabalho 

não normalizadas, tais como contratos 

sem especificação do horário de trabalho 

ou estágios não remunerados, bem como 

garantir condições de trabalho justas e 

não discriminatórias para todos os 

trabalhadores; 

Or. en 

 

Alteração  152 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-D. Congratula-se com a proposta da 

Comissão de uma Diretiva relativa a 

condições de trabalho transparentes e 

previsíveis na União Europeia que 

substitui a atual Diretiva Declaração 

Escrita, mas insta a Comissão a 

reconsiderar a expansão do âmbito de 

aplicação e da execução da proposta nos 

Estados-Membros, com vista a alargar a 

todos os trabalhadores não só os direitos, 

como também as condições mínimas de 

trabalho em toda a Europa, 

independentemente do tipo de contrato ou 

do trabalho exercido; 

Or. en 

 

Alteração  153 
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Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-E (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-E. Recorda que a criação da 

Autoridade Europeia do Trabalho como 

órgão de inspeção com poderes para 

realizar controlos e impor sanções e 

penalizações às empresas infratoras seria 

uma garantia da aplicação da legislação 

laboral e social no mercado único 

europeu para combater o dumping social, 

a exploração e o abuso dos trabalhadores; 

Or. en 

 

Alteração  154 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-F (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-F. Solicita à Comissão que crie um 

cartão europeu de segurança social, a fim 

de facilitar o intercâmbio de informações 

e fornecer às pessoas um registo dos seus 

direitos atuais e passados, assim como de 

evitar abusos; 

Or. en 

 

Alteração  155 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-G (novo) 

 



 

AM\1143784PT.docx 81/139 PE616.558v03-00 

 PT 

Proposta de resolução Alteração 

 5-G. Recorda a Comissão de que o 

acesso à proteção social é fundamental 

para a criação de condições de trabalho 

justas e que, na sequência das consultas 

dos parceiros sociais, é necessário 

apresentar propostas concretas para 

assegurar a todas as pessoas em todas as 

formas de trabalho direitos em matéria de 

segurança social, incluindo pensões 

adequadas; 

Or. en 

 

Alteração  156 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-H (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-H. Considera que não obstante o 

aumento geral das taxas de emprego na 

Europa, tal não foi acompanhado de uma 

diminuição dos níveis de desigualdade e 

risco de pobreza ou exclusão social; os 

ganhos produzidos nos últimos anos 

foram distribuídos de forma desigual, 

tendo a maioria da população, 

especialmente os mais necessitados, 

recebido quase nada desses lucros; 

Or. en 

 

Alteração  157 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-I (novo) 

 



 

PE616.558v03-00 82/139 AM\1143784PT.docx 

PT 

Proposta de resolução Alteração 

 5-I. Solicita à Comissão e aos 

Estados-Membros que invertam a 

tendência de nivelamento por baixo da 

concorrência fiscal através da 

coordenação das taxas de imposto e dos 

sistemas de indemnização entre países; 

apela à Comissão que apoie a criação de 

um organismo intergovernamental da 

ONU para a cooperação em matéria fiscal 

e lance debates sobre um registo 

financeiro europeu; 

Or. en 

 

Alteração  158 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-J (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-J. Solicita à Comissão que encoraje a 

reforma dos regimes fiscais, com vista a 

aumentar a taxa máxima de imposto 

sobre o rendimento, especificamente a 

tributação dos rendimentos de capital, 

gerando recursos para transferir bens e 

serviços públicos e invertendo as 

tendências ameaçadoras em termos de 

crescimento e criação de emprego devido 

às desigualdades de rendimento e riqueza, 

que afetam quase 40 % da população no 

escalão inferior da distribuição do 

rendimento; 

Or. en 

 

Alteração  159 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 
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Proposta de resolução 

N.º 5-K (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-K. Observa que a riqueza é mais 

desigualmente distribuída do que o 

rendimento e que a taxa de remuneração 

dos capitais é muito superior à taxa de 

crescimento económico e considera 

preocupante que o mercado imobiliário 

em alguns países esteja a produzir efeitos 

arbitrários na distribuição intergeracional 

da riqueza; insta a Comissão e os 

Estados-Membros a coordenarem as 

reformas fiscais a fim de estabelecerem 

um imposto anual sobre o património e 

impostos sucessórios destinados a reduzir 

a desigualdade na distribuição da riqueza 

e a promover a meritocracia e a 

redistribuição; 

Or. en 

 

Alteração  160 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-L (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-L. Tendo em conta a forte 

dependência dos rendimentos da classe 

média em relação aos salários nominais, 

manifesta preocupação quanto à relação 

negativa entre a desigualdade salarial do 

mercado e a densidade organizacional 

sindical e observa a relação positiva entre 

a participação do trabalhador no valor da 

produção e a cobertura da negociação 

coletiva; exorta a Comissão e os 

Estados-Membros a reverterem as 

reformas mais agressivas do mercado de 

trabalho levadas a cabo no passado e a 

incentivarem a sindicalização, uma 
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cobertura mais ampla dos acordos de 

negociação coletiva e o reforço de formas 

coordenadas de fixação de salários, com 

vista a promover o crescimento dos 

salários nominais em conformidade com a 

soma do crescimento da produtividade 

com o objetivo de inflação do BCE; 

Or. en 

 

Alteração  161 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-M (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-M. Solicita à Comissão que coordene 

os Estados-Membros na adoção de 

quadros devidamente concebidos de 

sistemas de salários mínimos a nível 

nacional, de acordo com as suas práticas 

nacionais e o envolvimento dos parceiros 

sociais, a fim de atingir um nível mínimo 

universal de rendimentos em 

conformidade com um salário mínimo de 

subsistência nacional como rendimento 

necessário para atender às necessidades 

básicas de uma família para cada 

Estado-Membro e região; 

Or. en 

 

Alteração  162 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-N (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-N. Observa que uma das políticas 
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públicas mais relevantes para promover a 

igualdade de oportunidades consiste em 

incentivar o acesso igual e acessível a 

bens e serviços públicos de alta qualidade, 

garantindo especialmente o acesso 

universal a serviços de saúde, de 

educação (na primeira infância), de 

acolhimento de crianças, habitação social 

e transportes públicos; 

Or. en 

 

Alteração  163 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-O (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-O. Manifesta a sua preocupação em 

relação aos níveis elevados de pobreza na 

Europa, quase uma década após o início 

da crise, e ao fosso intergeracional 

produzido, incluindo nos Estados-

Membros com melhor desempenho em 

termos de percentagem de pessoas em 

risco de pobreza ou exclusão social; 

manifesta especial preocupação com o 

aumento das taxas de pobreza infantil e 

de pobreza no trabalho registadas em 

vários Estados-Membros, apesar da 

recuperação macroeconómica observada 

nos últimos anos; observa que mais de um 

terço dos Estados-Membros assinala uma 

situação crítica em relação à percentagem 

de crianças que frequentam serviços de 

acolhimento e educação pré-escolar; 

convida a Comissão a apoiar os Estados-

Membros na conceção e aplicação de 

reformas estruturais, avaliando o impacto 

social e distributivo das mesmas; 

Or. en 
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Alteração  164 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-P (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-P. Insta a Comissão a adotar todas as 

medidas necessárias para reduzir 

drasticamente a pobreza na Europa e, em 

particular, a pobreza infantil e, por 

conseguinte, a apresentar um 

regulamento que estabeleça uma 

Garantia Europeia para as Crianças com 

os fundos correspondentes, de acordo com 

a sua recomendação sobre o investimento 

nas crianças, as ações preparatórias 

estabelecidas pelo orçamento da UE para 

2017 e 2018 e as resoluções do PE, 

assegurando que todas as crianças em 

risco de pobreza terão acesso a cuidados 

de saúde gratuitos, educação gratuita, 

serviços de acolhimento gratuitos, 

habitação digna e nutrição adequada; 

salienta a necessidade de os Estados-

Membros adotarem planos nacionais para 

reduzir a pobreza infantil, abordando 

especificamente o impacto limitado das 

transferências sociais na redução do risco 

de pobreza; 

Or. en 

 

Alteração  165 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-Q (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-Q. Destaca que a modernização dos 

sistemas de prestações sociais deve 

constituir uma prioridade para os 
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Estados-Membros e solicita à Comissão e 

aos Estados-Membros que assegurem que 

os desempregados recebam rendimentos e 

prestações sociais adequados por um 

período de tempo suficiente e que os pais 

tenham acesso a generosos regimes de 

abonos por filho e a serviços de 

acolhimento e educação pré-escolar de 

qualidade e acessíveis; solicita à 

Comissão que incentive sistemas mais 

progressivos de prestações subordinadas a 

condições de recursos nos 

Estados-Membros, destinados a alcançar 

acessibilidade e acesso universal; 

Or. en 

 

Alteração  166 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-R (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-R. Salienta que os sistemas de 

proteção social devem garantir o direito a 

prestações de rendimento mínimo às 

pessoas que não dispõem de recursos 

suficientes, bem como promover a 

inclusão social incentivando todas as 

pessoas a participar no mercado de 

trabalho e na sociedade. Solicita à 

Comissão que coordene os 

Estados-Membros na adoção de um 

quadro comum para a aplicação desses 

sistemas de prestações de rendimento 

mínimo de acordo com as suas práticas 

nacionais e a participação dos parceiros 

sociais; 

Or. en 

 

Alteração  167 
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Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-S (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-S. Considera que o desenvolvimento 

de um sistema europeu de subsídios de 

desemprego, devidamente concebido 

enquanto complemento dos sistemas 

nacionais de prestações, melhoraria não 

só as possibilidades de absorver crises 

económicas com resultados assimétricos, 

mas seria também uma forma de reforçar 

a dimensão social da UE; 

Or. en 

 

Alteração  168 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 5-T (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-T. Salienta as taxas de desemprego 

mais elevadas dos jovens e dos 

trabalhadores pouco qualificados em 

comparação com os trabalhadores 

altamente qualificados adultos; solicita à 

Comissão e aos Estados-Membros que 

acelerem a aplicação da Nova Agenda de 

Competências, que visa aumentar as 

qualificações das pessoas com problemas 

relativos a competências específicas, para 

que reintegrem o mercado de trabalho; 

Or. en 

 

Alteração  169 

Robert Rochefort, Enrique Calvet Chambon 
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Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a maximizarem os seus 

esforços no investimento em educação e 

formação de elevada qualidade, a fim de 

garantir que as competências adquiridas 

correspondam às procuradas no mercado 

de trabalho; sublinha, neste contexto, a 

procura crescente de competências digitais 

e outras competências transferíveis, e 

insiste no facto de que o desenvolvimento 

destas competências é urgente e 

particularmente necessário; 

6. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a maximizarem os seus 

esforços no investimento em educação e 

formação de elevada qualidade, a fim de 

garantir que as competências adquiridas 

correspondam às procuradas no mercado 

de trabalho e reduzir o número de jovens 

que abandonam precocemente o sistema 

escolar; sublinha, neste contexto, a procura 

crescente de competências digitais e outras 

competências transferíveis, e insiste no 

facto de que o desenvolvimento destas 

competências é urgente e particularmente 

necessário; recorda a importância das 

iniciativas que visam apoiar a mobilidade 

de longa duração dos alunos e dos jovens 

licenciados no ensino e na formação 

profissional, que permitem gerar uma 

mão de obra qualificada e móvel nos 

setores em crescimento; 

Or. fr 

 

Alteração  170 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a maximizarem os seus 

esforços no investimento em educação e 

formação de elevada qualidade, a fim de 

garantir que as competências adquiridas 

correspondam às procuradas no mercado 

de trabalho; sublinha, neste contexto, a 

procura crescente de competências digitais 

e outras competências transferíveis, e 

insiste no facto de que o desenvolvimento 

6. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a maximizarem os seus 

esforços no investimento em educação e 

formação de elevada qualidade, a fim de 

garantir que as competências adquiridas 

correspondam às procuradas no mercado 

de trabalho; sublinha, neste contexto, a 

procura crescente de competências digitais 

e outras competências transferíveis, e 

insiste no facto de que o desenvolvimento 
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destas competências é urgente e 

particularmente necessário; 

destas competências é urgente e 

particularmente necessário; contudo, a 

criação de emprego exige também uma 

abordagem individualizada de acordo com 

as necessidades e particularidades locais 

dos mercados de trabalho; as 

competências cognitivas e sociais devem 

igualmente ser desenvolvidas, valorizando 

as competências pessoais e oferecendo 

satisfação no trabalho;  

Or. en 

 

Alteração  171 

Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a maximizarem os seus 

esforços no investimento em educação e 

formação de elevada qualidade, a fim de 

garantir que as competências adquiridas 

correspondam às procuradas no mercado 

de trabalho; sublinha, neste contexto, a 

procura crescente de competências digitais 

e outras competências transferíveis, e 

insiste no facto de que o desenvolvimento 

destas competências é urgente e 

particularmente necessário; 

6. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a maximizarem os seus 

esforços no investimento em educação, 

formação, crescimento da produtividade 

do trabalho e políticas ativas do mercado 

de trabalho de elevada qualidade, a fim de 

garantir que as competências adquiridas 

correspondam às procuradas no mercado 

de trabalho e de capacitar as pessoas e 

integrá-las no mercado de trabalho; 

sublinha, neste contexto, a procura 

crescente de competências digitais e outras 

competências transferíveis, e insiste no 

facto de que o desenvolvimento destas 

competências é urgente e particularmente 

necessário; considera que os 

Estados-Membros devem trabalhar no 

sentido de serviços de emprego públicos e 

privados mais eficazes e adaptados; 

Or. en 

 

Alteração  172 

Jean Lambert 
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em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a maximizarem os seus 

esforços no investimento em educação e 

formação de elevada qualidade, a fim de 

garantir que as competências adquiridas 

correspondam às procuradas no mercado 

de trabalho; sublinha, neste contexto, a 

procura crescente de competências digitais 

e outras competências transferíveis, e 

insiste no facto de que o desenvolvimento 

destas competências é urgente e 

particularmente necessário; 

6. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a maximizarem os seus 

esforços no investimento em educação e 

formação de elevada qualidade, a fim de 

garantir que as competências adquiridas 

correspondam às procuradas no mercado 

de trabalho; sublinha, neste contexto, a 

procura crescente de competências digitais 

e outras competências transferíveis, e 

insiste no facto de que o desenvolvimento 

destas competências é urgente e 

particularmente necessário; exorta a que 

sejam envidados esforços suplementares 

para garantir que os benefícios da 

globalização e das mudanças 

tecnológicas, inclusive a digitalização, 

sejam distribuídos de maneira 

socialmente justa entre as pessoas, 

principalmente para apoiar os 

trabalhadores pouco qualificados e os 

jovens; 

Or. en 

 

Alteração  173 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a maximizarem os seus 

esforços no investimento em educação e 

formação de elevada qualidade, a fim de 

garantir que as competências adquiridas 

correspondam às procuradas no mercado 

de trabalho; sublinha, neste contexto, a 

6. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a maximizarem os seus 

esforços no investimento em educação e 

formação de elevada qualidade, a fim de 

garantir que as competências adquiridas 

correspondam às procuradas no mercado 

de trabalho; sublinha, neste contexto, a 
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procura crescente de competências digitais 

e outras competências transferíveis, e 

insiste no facto de que o desenvolvimento 

destas competências é urgente e 

particularmente necessário; 

procura crescente de competências digitais 

e outras competências transferíveis, e 

insiste no facto de que o desenvolvimento 

destas competências é urgente e 

particularmente necessário; considera que 

o reconhecimento mútuo de qualificações 

contribuirá para colmatar as lacunas 

entre a escassez de competências no 

mercado de trabalho europeu e a procura 

de emprego, especialmente por parte dos 

jovens; 

Or. en 

 

Alteração  174 

Ádám Kósa 

 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a maximizarem os seus 

esforços no investimento em educação e 

formação de elevada qualidade, a fim de 

garantir que as competências adquiridas 

correspondam às procuradas no mercado 

de trabalho; sublinha, neste contexto, a 

procura crescente de competências digitais 

e outras competências transferíveis, e 

insiste no facto de que o desenvolvimento 

destas competências é urgente e 

particularmente necessário; 

6. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a maximizarem os seus 

esforços no investimento em educação e 

formação de elevada qualidade – tendo em 

conta as discrepâncias geográficas, 

demográficas e de rendimentos entre as 

regiões, de forma individual, e os países –, 

a fim de garantir que as competências 

adquiridas correspondam às procuradas no 

mercado de trabalho; sublinha, neste 

contexto, a procura crescente de 

competências digitais e outras 

competências transferíveis, e insiste no 

facto de que o desenvolvimento destas 

competências é urgente e particularmente 

necessário; 

Or. hu 

 

Alteração  175 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 
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Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a maximizarem os seus 

esforços no investimento em educação e 

formação de elevada qualidade, a fim de 

garantir que as competências adquiridas 

correspondam às procuradas no mercado 

de trabalho; sublinha, neste contexto, a 

procura crescente de competências digitais 

e outras competências transferíveis, e 

insiste no facto de que o desenvolvimento 

destas competências é urgente e 

particularmente necessário; 

6. Insta a Comissão e os 

Estados-Membros a maximizarem os seus 

esforços no investimento no acesso 

universal e acessível a uma educação e 

formação de elevada qualidade, a fim de 

garantir que as competências adquiridas 

são adequadas para facilitar a integração 

dos trabalhadores no mercado de trabalho; 

sublinha, neste contexto, a procura 

crescente de competências digitais e outras 

competências transferíveis, e insiste no 

facto de que o desenvolvimento destas 

competências é urgente e particularmente 

necessário; 

Or. en 

 

Alteração  176 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Exorta a Comissão e os 

Estados-Membros a darem resposta à 

multidimensionalidade da pobreza e das 

desigualdades e a proporem uma 

estratégia integrada de luta contra a 

pobreza, com vista à realização das metas 

da Estratégia Europa 2020; reitera o seu 

apelo no sentido da publicação de um 

Livro Verde sobre as desigualdades e a 

forma como estas comprometem a 

recuperação económica; insta a Comissão 

e os Estados-Membros a intensificarem o 

seu trabalho em prol da execução da 

recomendação «Investir nas Crianças» e 

a assegurarem o seu acompanhamento; 

reitera o seu apelo à Comissão e aos 
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Estados-Membros no sentido de preverem 

uma garantia para as crianças que 

coloque as crianças no centro das atuais 

políticas de redução da pobreza e que 

assegure recursos especiais necessários à 

sua plena aplicação; 

Or. en 

 

Alteração  177 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Recorda a importância das 

qualificações e competências adquiridas 

em contextos de aprendizagem não 

formais e informais em termos de 

melhoria da empregabilidade dos jovens e 

de pessoas que tenham estado afastadas 

do mercado de trabalho por motivos de 

prestação de cuidados; salienta, por 

conseguinte, a importância da criação de 

um sistema de validação de formas de 

conhecimento e experiência não formais e 

informais, designadamente as adquiridas 

através de atividades de voluntariado; 

congratula a Comissão por integrar no 

AGS a importância do reconhecimento 

destas competências no âmbito da Agenda 

para Novas Competências na Europa; 

Or. pt 

 

Alteração  178 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 
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 6-A. Sublinha que os Estados-Membros 

e a Comissão devem maximizar os 

esforços a fim de assegurar a igualdade 

de oportunidades e o acesso à educação e 

à formação, por forma a garantir a 

inclusão social e melhores resultados 

económicos; insta a Comissão e os 

Estados-Membros a melhorarem a 

formação profissional e reforçarem a 

formação em contexto laboral, incluindo 

programas de aprendizagem de 

qualidade; recorda que o reconhecimento 

das competências adquiridas fora do 

sistema formal de ensino e formação, bem 

como a prestação de apoio aos adultos, 

devem ser facilitados; 

Or. en 

 

Alteração  179 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto, Robert Rochefort 

 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Salienta que a integração dos 

desempregados de longa duração por 

meio de medidas adaptadas às 

necessidades de cada um é um fator 

fundamental para combater a pobreza e a 

exclusão social e contribuir para a 

sustentabilidade dos sistemas nacionais de 

segurança social; realça, neste contexto, a 

importância das qualificações e 

competências adquiridas em contextos de 

aprendizagem não formal e informal; 

Or. en 

 

Alteração  180 

Sofia Ribeiro 
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Proposta de resolução 

N.º 6-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-B. Insta os Estados-Membros a 

apoiarem programas de aprendizagem e a 

utilizarem plenamente os fundos do 

programa ERASMUS+ disponíveis para 

os formandos, por forma a garantir a 

qualidade e atratividade deste tipo de 

formação, chamando a atenção da 

Comissão para a necessidade de potenciar 

a utilização deste programa pelos jovens 

das Regiões Ultraperiféricas, tal como 

enunciado na sua comunicação «Uma 

Parceria Estratégica Reforçada e 

Renovada com as Regiões 

Ultraperiféricas da UE»; 

Or. pt 

 

Alteração  181 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Insta os Estados-Membros e a 

Comissão a tomarem todas as medidas 

necessárias para melhorar os serviços e a 

legislação que são importantes para uma 

conciliação adequada entre vida 

profissional e vida privada; apela ao 

desenvolvimento de serviços de 

acolhimento de crianças e educação pré-

escolar acessíveis e de preço comportável, 

e à criação de condições favoráveis para os 

pais e os cuidadores, prevendo condições 

vantajosas em caso de licença para 

assistência à família e modalidades de 

trabalho flexível que utilizem o potencial 

das novas tecnologias; sublinha, neste 

contexto, o potencial das parcerias 

7. Insta os Estados-Membros e a 

Comissão a tomarem todas as medidas 

necessárias para melhorar os serviços e a 

legislação que são importantes para uma 

conciliação adequada entre vida 

profissional e vida privada; apela ao 

desenvolvimento de serviços de 

acolhimento de crianças e educação pré-

escolar acessíveis e de preço comportável, 

e à criação de condições favoráveis para os 

pais e os cuidadores, prevendo condições 

vantajosas em caso de licença para 

assistência à família e modalidades de 

trabalho flexível; manifesta preocupação 

relativamente à falta de uma perspetiva e 

indicadores de género no âmbito do 
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público-privadas; Semestre Europeu e apela a uma maior 

inclusão da perspetiva de integração da 

dimensão de género na formulação de 

recomendações específicas por país, 

programas de convergência e programas 

nacionais de reforma; insiste na 

necessidade de acompanhar o progresso 

social e em matéria de género e o impacto 

das reformas ao longo do tempo; 

Or. en 

 

Alteração  182 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Insta os Estados-Membros e a 

Comissão a tomarem todas as medidas 

necessárias para melhorar os serviços e a 

legislação que são importantes para uma 

conciliação adequada entre vida 

profissional e vida privada; apela ao 

desenvolvimento de serviços de 

acolhimento de crianças e educação pré-

escolar acessíveis e de preço comportável, 

e à criação de condições favoráveis para os 

pais e os cuidadores, prevendo condições 

vantajosas em caso de licença para 

assistência à família e modalidades de 

trabalho flexível que utilizem o potencial 

das novas tecnologias; sublinha, neste 

contexto, o potencial das parcerias público-

privadas; 

7. Insta os Estados-Membros e a 

Comissão a tomarem todas as medidas 

necessárias para melhorar os serviços e a 

legislação que são importantes para uma 

conciliação adequada entre vida 

profissional e vida privada; apela ao 

desenvolvimento de serviços de 

acolhimento de crianças e educação pré-

escolar acessíveis e de preço comportável, 

e à criação de condições favoráveis para os 

pais e os cuidadores, prevendo condições 

vantajosas em caso de licença para 

assistência à família e modalidades de 

trabalho flexível que utilizem o potencial 

das novas tecnologias; salienta a 

necessidade de aliviar o peso dos cuidados 

obrigatórios dos membros da família e 

apela à criação de um domínio 

regulamentado de trabalhadores 

domésticos e prestadores de cuidados que 

facilitem o equilíbrio entre a vida 

profissional e a vida pessoal, contribuindo 

simultaneamente para a criação de 

emprego; sublinha, neste contexto, o 

potencial das parcerias público-privadas; 

Or. en 
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Alteração  183 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Insta os Estados-Membros e a 

Comissão a tomarem todas as medidas 

necessárias para melhorar os serviços e a 

legislação que são importantes para uma 

conciliação adequada entre vida 

profissional e vida privada; apela ao 

desenvolvimento de serviços de 

acolhimento de crianças e educação pré-

escolar acessíveis e de preço comportável, 

e à criação de condições favoráveis para os 

pais e os cuidadores, prevendo condições 

vantajosas em caso de licença para 

assistência à família e modalidades de 

trabalho flexível que utilizem o potencial 

das novas tecnologias; sublinha, neste 

contexto, o potencial das parcerias público-

privadas; 

7. Apela a que sejam tomadas todas 

as medidas necessárias para melhorar os 

serviços e a legislação que são importantes 

para uma conciliação adequada entre vida 

profissional e vida privada; solicita que os 

Estados-Membros possam voltar a 

investir, para além das restrições 

orçamentais impostas pela UE, no 
desenvolvimento de serviços de 

acolhimento de crianças e educação pré-

escolar acessíveis e de preço comportável, 

e à criação de condições favoráveis para os 

pais e os cuidadores, prevendo condições 

vantajosas em caso de licença para 

assistência à família e modalidades de 

trabalho flexível que utilizem o potencial 

das novas tecnologias; sublinha, neste 

contexto, o potencial das parcerias público-

privadas; 

Or. it 

 

Alteração  184 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Insta os Estados-Membros e a 

Comissão a tomarem todas as medidas 

necessárias para melhorar os serviços e a 

legislação que são importantes para uma 

conciliação adequada entre vida 

profissional e vida privada; apela ao 

desenvolvimento de serviços de 

7. Insta os Estados-Membros e a 

Comissão a tomarem todas as medidas 

necessárias para melhorar os serviços e a 

legislação que são importantes para uma 

conciliação adequada entre vida 

profissional e vida privada e para a 

igualdade de género; apela ao 
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acolhimento de crianças e educação pré-

escolar acessíveis e de preço comportável, 

e à criação de condições favoráveis para os 

pais e os cuidadores, prevendo condições 

vantajosas em caso de licença para 

assistência à família e modalidades de 

trabalho flexível que utilizem o potencial 

das novas tecnologias; sublinha, neste 

contexto, o potencial das parcerias 

público-privadas; 

desenvolvimento de serviços de 

acolhimento de crianças e educação pré-

escolar acessíveis, de qualidade e de preço 

comportável, e à criação de condições 

favoráveis para os pais e os cuidadores, 

prevendo condições vantajosas em caso de 

licença para assistência à família e 

modalidades de trabalho flexível; 

Or. en 

 

Alteração  185 

Ádám Kósa 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Insta os Estados-Membros e a 

Comissão a tomarem todas as medidas 

necessárias para melhorar os serviços e a 

legislação que são importantes para uma 

conciliação adequada entre vida 

profissional e vida privada; apela ao 

desenvolvimento de serviços de 

acolhimento de crianças e educação pré-

escolar acessíveis e de preço comportável, 

e à criação de condições favoráveis para os 

pais e os cuidadores, prevendo condições 

vantajosas em caso de licença para 

assistência à família e modalidades de 

trabalho flexível que utilizem o potencial 

das novas tecnologias; sublinha, neste 

contexto, o potencial das parcerias público-

privadas; 

7. Insta os Estados-Membros e a 

Comissão a tomarem todas as medidas 

necessárias para melhorar os serviços e a 

legislação, bem como a situação 

financeira e fiscal das famílias, que são 

importantes para uma conciliação 

adequada entre vida profissional e vida 

privada; apela ao desenvolvimento de 

serviços de acolhimento de crianças e 

educação pré-escolar acessíveis e de preço 

comportável, e à criação de condições 

favoráveis para os pais e os cuidadores, 

prevendo condições vantajosas em caso de 

licença para assistência à família e 

modalidades de trabalho flexível que 

utilizem o potencial das novas tecnologias; 

sublinha, neste contexto, o potencial das 

parcerias público-privadas; 

Or. hu 

 

Alteração  186 

Ulrike Trebesius 
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Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Insta os Estados-Membros e a 

Comissão a tomarem todas as medidas 

necessárias para melhorar os serviços e a 

legislação que são importantes para uma 

conciliação adequada entre vida 

profissional e vida privada; apela ao 

desenvolvimento de serviços de 

acolhimento de crianças e educação pré-

escolar acessíveis e de preço comportável, 

e à criação de condições favoráveis para os 

pais e os cuidadores, prevendo condições 

vantajosas em caso de licença para 

assistência à família e modalidades de 

trabalho flexível que utilizem o potencial 

das novas tecnologias; sublinha, neste 

contexto, o potencial das parcerias público-

privadas; 

7. Insta os Estados-Membros e a 

Comissão a proporem medidas adequadas 

em conformidade com o princípio da 

subsidiariedade para melhorar os serviços 

e a legislação nacional que são 

importantes para conciliar melhor a vida 

profissional e a vida privada; apela ao 

desenvolvimento de serviços de 

acolhimento de crianças e educação pré-

escolar acessíveis e de preço comportável, 

e à criação de condições favoráveis para os 

pais e os cuidadores, prevendo condições 

vantajosas em caso de licença para 

assistência à família e modalidades de 

trabalho flexível que utilizem o potencial 

das novas tecnologias; sublinha, neste 

contexto, o potencial das parcerias público-

privadas; 

Or. en 

 

Alteração  187 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Insta os Estados-Membros e a 

Comissão a tomarem todas as medidas 

necessárias para melhorar os serviços e a 

legislação que são importantes para uma 

conciliação adequada entre vida 

profissional e vida privada; apela ao 

desenvolvimento de serviços de 

acolhimento de crianças e educação pré-

escolar acessíveis e de preço comportável, 

e à criação de condições favoráveis para os 

pais e os cuidadores, prevendo condições 

vantajosas em caso de licença para 

assistência à família e modalidades de 

7. Insta os Estados-Membros e a 

Comissão a tomarem todas as medidas 

necessárias para melhorar os serviços e a 

legislação que são importantes para uma 

conciliação adequada entre vida 

profissional e vida privada; apela ao 

desenvolvimento de serviços de 

acolhimento de crianças e educação pré-

escolar acessíveis e de preço comportável, 

e à criação de condições favoráveis para os 

pais e os cuidadores, prevendo condições 

vantajosas em caso de licença para 

assistência à família, mormente a 
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trabalho flexível que utilizem o potencial 

das novas tecnologias; sublinha, neste 

contexto, o potencial das parcerias público-

privadas; 

formação e a proteção social, e 

modalidades de trabalho flexível que 

utilizem o potencial das novas tecnologias; 

sublinha, neste contexto, o potencial das 

parcerias público-privadas; 

Or. pt 

 

Alteração  188 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Insta os Estados-Membros e a 

Comissão a tomarem todas as medidas 

necessárias para melhorar os serviços e a 

legislação que são importantes para uma 

conciliação adequada entre vida 

profissional e vida privada; apela ao 

desenvolvimento de serviços de 

acolhimento de crianças e educação pré-

escolar acessíveis e de preço comportável, 

e à criação de condições favoráveis para os 

pais e os cuidadores, prevendo condições 

vantajosas em caso de licença para 

assistência à família e modalidades de 

trabalho flexível que utilizem o potencial 

das novas tecnologias; sublinha, neste 

contexto, o potencial das parcerias público-

privadas; 

7. Insta os Estados-Membros e a 

Comissão a tomarem todas as medidas 

necessárias para melhorar os serviços e a 

legislação que são importantes para uma 

conciliação adequada entre vida 

profissional e vida privada; apela ao 

desenvolvimento de serviços de 

acolhimento de crianças, bem como de 

pessoas dependentes, e educação pré-

escolar acessíveis e de preço comportável, 

e à criação de condições favoráveis para os 

pais e os cuidadores, prevendo condições 

vantajosas em caso de licença para 

assistência à família e modalidades de 

trabalho flexível que utilizem o potencial 

das novas tecnologias; sublinha, neste 

contexto, o potencial das parcerias público-

privadas; 

Or. es 

 

Alteração  189 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 7 
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Proposta de resolução Alteração 

7. Insta os Estados-Membros e a 

Comissão a tomarem todas as medidas 

necessárias para melhorar os serviços e a 

legislação que são importantes para uma 

conciliação adequada entre vida 

profissional e vida privada; apela ao 

desenvolvimento de serviços de 

acolhimento de crianças e educação pré-

escolar acessíveis e de preço comportável, 

e à criação de condições favoráveis para os 

pais e os cuidadores, prevendo condições 

vantajosas em caso de licença para 

assistência à família e modalidades de 

trabalho flexível que utilizem o potencial 

das novas tecnologias; sublinha, neste 

contexto, o potencial das parcerias 

público-privadas; 

7. Insta os Estados-Membros e a 

Comissão a tomarem todas as medidas 

necessárias para melhorar os serviços e a 

legislação que são importantes para uma 

conciliação adequada entre vida 

profissional e vida privada; apela ao 

desenvolvimento de serviços de 

acolhimento de crianças e educação pré-

escolar acessíveis e de preço comportável, 

e à criação de condições favoráveis para os 

pais e os cuidadores, prevendo condições 

vantajosas em caso de licença para 

assistência à família e modalidades de 

trabalho flexível que utilizem o potencial 

das novas tecnologias; sublinha, neste 

contexto, o papel importante dos 

prestadores de serviços sociais e das 

empresas da economia social; 

Or. en 

 

Alteração  190 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Solicita à Comissão e aos Estados-

Membros que introduzam objetivos em 

matéria de cuidados para pessoas idosas, 

pessoas com deficiência e outros 

dependentes, semelhantes aos objetivos de 

Barcelona, com instrumentos de 

acompanhamento para garantir a 

consecução dos mesmos; insta a 

Comissão e os Estados-Membros a 

estabelecerem normas qualitativas para 

todos os serviços de cuidados, incluindo 

no que respeita à sua disponibilidade, 

acessibilidade e preços módicos; exorta os 

Estados-Membros e a Comissão a 

adotarem as conclusões do Conselho 
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EPSCO sobre o reforço do apoio e dos 

cuidados de proximidade para uma vida 

autónoma e a desenvolverem uma 

estratégia clara e um forte investimento 

para o desenvolvimento de serviços 

modernos de base comunitária de alta 

qualidade, assim como a aumentarem o 

apoio aos cuidadores, especialmente os 

cuidadores familiares; 

Or. en 

 

Alteração  191 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Solicita à Comissão e aos Estados-

Membros que façam cumprir, a nível 

europeu e nacional, a transparência dos 

salários e a realização de auditorias aos 

salários ao nível das empresas, a fim de 

alcançar a igualdade de salário pelo 

mesmo trabalho em todos os setores e 

profissões; insta a Comissão a apresentar 

iniciativas, se necessário, para eliminar 

qualquer tipo de disparidade salarial entre 

homens e mulheres, fixando sanções para 

os locais de trabalho que violem o direito 

à igualdade, ao estabelecerem salários 

diferentes para categorias profissionais 

idênticas, consoante as mesmas sejam 

ocupadas sobretudo por homens ou 

mulheres; 

Or. en 

 

Alteração  192 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, António Marinho e 

Pinto 
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Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Insta os Estados-Membros a 

equiparem as inspeções do trabalho e 

outros organismos públicos pertinentes 

com os recursos adequados para darem 

resposta ao problema do trabalho não 

declarado, bem como a reforçar os 

mecanismos de inspeção do trabalho e a 

criarem medidas que permitam que os 

trabalhadores transitem da economia 

paralela para a economia formal, a fim de 

terem acesso a sistemas de emprego e de 

proteção social; 

Or. en 

 

Alteração  193 

Krzysztof Hetman 

 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Insta os Estados-Membros e a 

Comissão a adotarem todas as medidas 

necessárias para reduzir a pobreza na 

Europa e, em particular, a pobreza 

infantil, em conformidade com a 

Recomendação da Comissão de 2013, 

intitulada «Investir nas crianças para 

quebrar o ciclo da desigualdade»; salienta 

a necessidade de os Estados-Membros 

adotarem planos nacionais para reduzir a 

pobreza infantil; 

Or. en 

 

Alteração  194 

Ulrike Trebesius 
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Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Insta os Estados-Membros a 

assegurarem que as políticas ativas do 

mercado de trabalho sejam eficientes e 

eficazes e se destinam a apoiar a 

mobilidade entre setores e a reconversão 

profissional, que se tornarão cada vez 

mais importantes à medida que os nossos 

mercados de trabalho se vão adaptando à 

transformação digital das nossas 

economias; 

Or. en 

 

Alteração  195 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Sublinha o potencial das PME para 

a criação de emprego e para a economia no 

seu conjunto, considera que é vital apoiar o 

empreendedorismo e melhorar o 

enquadramento empresarial, eliminando 

encargos administrativos, melhorando o 

acesso ao financiamento e apoiando o 

desenvolvimento de modelos fiscais e 

procedimentos simplificados de 

cumprimento das obrigações fiscais que 

favoreçam as PME, os empreendedores, as 

microempresas e as startups; 

8. Sublinha o potencial das PME para 

a criação de emprego e para a economia no 

seu conjunto, mas salienta que o 

empreendedorismo por si só não promove 

a industrialização ou resolve os problemas 

do desemprego ou da pobreza e que se 

trata de uma solução que não serve para 

todos; considera que é vital avaliar a 

elevada taxa de insucesso das startups, a 

fim de retirar ensinamentos sobre como 
apoiar melhor o empreendedorismo e 

melhorar o enquadramento empresarial, e 

que é importante melhorar o acesso ao 

financiamento e apoiar o desenvolvimento 

de modelos fiscais e procedimentos 

simplificados de cumprimento das 

obrigações fiscais que favoreçam as PME, 

os empreendedores, as microempresas e as 

startups, promovendo uma cobrança de 

impostos progressiva, evitando a evasão 
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fiscal e a ausência de registos de 

informações fundamentais para 

identificar as bases tributáveis e os seus 

verdadeiros titulares; 

Or. en 

 

Alteração  196 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Sublinha o potencial das PME para 

a criação de emprego e para a economia no 

seu conjunto, considera que é vital apoiar o 

empreendedorismo e melhorar o 

enquadramento empresarial, eliminando 

encargos administrativos, melhorando o 

acesso ao financiamento e apoiando o 

desenvolvimento de modelos fiscais e 

procedimentos simplificados de 

cumprimento das obrigações fiscais que 

favoreçam as PME, os empreendedores, as 

microempresas e as startups; 

8. Sublinha o potencial das PME para 

a criação de emprego e para a economia no 

seu conjunto, considera que é vital apoiar o 

empreendedorismo, também através do 

desenvolvimento e apoio dos modelos de 

economia social e circular, e melhorar o 

enquadramento empresarial, eliminando 

encargos administrativos, melhorando o 

acesso ao financiamento e apoiando o 

desenvolvimento de modelos fiscais e 

procedimentos simplificados de 

cumprimento das obrigações fiscais que 

favoreçam as PME, os empreendedores, as 

microempresas e as startups; 

Or. en 

 

Alteração  197 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, António Marinho e 

Pinto, Robert Rochefort 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Sublinha o potencial das PME para 

a criação de emprego e para a economia no 

seu conjunto, considera que é vital apoiar o 

empreendedorismo e melhorar o 

8. Sublinha o potencial das PME, bem 

como dos serviços de saúde e sociais e das 

empresas sociais, para a criação de 

emprego e para a economia no seu 
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enquadramento empresarial, eliminando 

encargos administrativos, melhorando o 

acesso ao financiamento e apoiando o 

desenvolvimento de modelos fiscais e 

procedimentos simplificados de 

cumprimento das obrigações fiscais que 

favoreçam as PME, os empreendedores, as 

microempresas e as startups; 

conjunto; considera que é vital apoiar o 

empreendedorismo e melhorar o 

enquadramento empresarial, eliminando 

encargos administrativos, melhorando o 

acesso ao financiamento e apoiando o 

desenvolvimento de modelos fiscais e 

procedimentos simplificados de 

cumprimento das obrigações fiscais que 

favoreçam as PME, os empreendedores, as 

microempresas e as startups; 

Or. en 

 

Alteração  198 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Sublinha o potencial das PME para 

a criação de emprego e para a economia no 

seu conjunto, considera que é vital apoiar o 

empreendedorismo e melhorar o 

enquadramento empresarial, eliminando 

encargos administrativos, melhorando o 

acesso ao financiamento e apoiando o 

desenvolvimento de modelos fiscais e 

procedimentos simplificados de 

cumprimento das obrigações fiscais que 

favoreçam as PME, os empreendedores, as 

microempresas e as startups; 

8. Sublinha o potencial das PME para 

a criação de emprego e para a economia no 

seu conjunto, considera que é vital apoiar o 

empreendedorismo e melhorar o 

enquadramento empresarial, adaptando os 

requisitos administrativos, melhorando o 

acesso ao financiamento e à proteção 

social para os microempresários e 

apoiando o desenvolvimento de modelos 

fiscais e procedimentos simplificados de 

cumprimento das obrigações fiscais que 

favoreçam as PME, os empreendedores, as 

microempresas e as startups; 

Or. en 

 

Alteração  199 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 
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Proposta de resolução Alteração 

8. Sublinha o potencial das PME para 

a criação de emprego e para a economia no 

seu conjunto, considera que é vital apoiar o 

empreendedorismo e melhorar o 

enquadramento empresarial, eliminando 

encargos administrativos, melhorando o 

acesso ao financiamento e apoiando o 

desenvolvimento de modelos fiscais e 

procedimentos simplificados de 

cumprimento das obrigações fiscais que 

favoreçam as PME, os empreendedores, as 

microempresas e as startups; 

8. Sublinha o potencial das PME para 

a criação de emprego e para a economia no 

seu conjunto, considera que é vital apoiar o 

empreendedorismo e melhorar o 

enquadramento empresarial, eliminando 

encargos administrativos, melhorando o 

acesso ao financiamento e apoiando o 

desenvolvimento de modelos fiscais e 

procedimentos simplificados de 

cumprimento das obrigações fiscais que 

favoreçam as PME, os empreendedores, os 

trabalhadores por conta própria, as 

microempresas, as startups e as empresas 

da economia social; 

Or. es 

 

Alteração  200 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Insta a Comissão a utilizar o 

Semestre Europeu para apoiar a criação 

de empregos verdes; solicita à Comissão 

que emita recomendações específicas por 

país que possam contribuir para o 

aumento do emprego e para pegadas 

ecológicas mais pequenas, e apela a que 

sejam realizados estudos independentes 

pormenorizados sobre os custos e os 

benefícios de uma transferência da carga 

fiscal (por exemplo, de uma tributação do 

trabalho para uma ambiental); sublinha 

que tais recomendações não devem ter 

repercussões indesejadas nos sistemas de 

segurança social nem ter um impacto 

desproporcionado nas pessoas com baixos 

rendimentos; 

Or. en 
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Alteração  201 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Exorta os Estados-Membros a 

desenvolverem políticas que estimulem 

uma verdadeira cultura do 

empreendedorismo entre os jovens desde 

uma idade precoce, proporcionando-lhes 

oportunidades de realizar estágios e 

visitas a empresas; insta, neste sentido, a 

Comissão Europeia a dar continuidade ao 

programa Erasmus para Jovens 

Empreendedores; convida os Estados-

Membros a apoiarem as associações e as 

iniciativas que ajudam os jovens 

empreendedores a desenvolver projetos 

inovadores; 

Or. pt 

 

Alteração  202 

Ulrike Trebesius 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Reconhece que as mulheres 

continuam a estar sub-representadas no 

mercado de trabalho; considera, neste 

contexto, que os contratos de trabalho 

flexíveis, incluindo os contratos 

voluntários temporários e a tempo parcial, 

podem desempenhar um papel importante 

no aumento dos níveis de participação de 

grupos que de outra forma poderiam ficar 

excluídos do mercado de trabalho, 

incluindo as mulheres; 
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Or. en 

 

Alteração  203 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-B. Relembra que as empresas da 

economia social foram cruciais na 

minimização dos impactos da crise; 

sublinha, portanto, a necessidade de se 

prestar mais apoio a essas empresas, em 

particular no que concerne ao acesso às 

diversas formas de financiamento, 

nomeadamente os fundos europeus, assim 

como na redução de encargos 

administrativos; insiste na necessidade de 

lhes proporcionar um quadro jurídico que 

reconheça as suas atividades na UE e 

evite a concorrência desleal; lamenta o 

facto de a apreciação à sua atividade não 

estar espelhada no AGS, conforme 

solicitado por este Parlamento; 

Or. pt 

 

Alteração  204 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-B. Sublinha a necessidade de uma 

maior coordenação das políticas fiscais e 

de melhorar a eficiência e a transparência 

dos regimes fiscais em termos de 

cobrança e redistribuição dos impostos 

para apoiar o financiamento adequado 

dos sistemas sociais; 
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Or. en 

 

Alteração  205 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta de resolução 

N.º 8-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-C. Insta os Estados-Membros a 

redobrarem esforços no sentido de 

transformar o trabalho não declarado em 

trabalho declarado, através do reforço dos 

mecanismos de inspeção do trabalho e da 

criação de medidas que permitam que os 

trabalhadores transitem da economia 

paralela para a economia formal; 

relembra os Estados-Membros da 

existência da Plataforma do Trabalho não 

Declarado, onde devem participar 

ativamente, com a partilha de boas 

práticas, a fim de combater o trabalho 

não declarado, as empresas fictícias e o 

falso autoemprego, uma vez que estes 

fenómenos comprometem, tanto a 

qualidade do trabalho e do acesso dos 

trabalhadores aos sistemas de segurança 

social, como as finanças públicas 

nacionais, levando a uma concorrência 

desleal entre as empresas europeias; 

Or. pt 

 

Alteração  206 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Insta a Comissão e os Estados-

Membros a investirem e promoverem o 

9. Insta a Comissão e os Estados-

Membros a investirem e promoverem o 
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desenvolvimento de novas tecnologias de 

produção e serviços; sublinha o seu 

potencial para aumentar a produtividade, 

criar novos empregos e estimular o 

crescimento a longo prazo; 

desenvolvimento de novas tecnologias de 

produção e serviços no âmbito de uma 

transição justa; sublinha o seu potencial 

para aumentar a sustentabilidade, criar 

novos empregos de qualidade e estimular o 

desenvolvimento a longo prazo; 

Or. en 

 

Alteração  207 

Ulrike Trebesius 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Insta a Comissão e os Estados-

Membros a investirem e promoverem o 

desenvolvimento de novas tecnologias de 

produção e serviços; sublinha o seu 

potencial para aumentar a produtividade, 

criar novos empregos e estimular o 

crescimento a longo prazo; 

9. Insta a Comissão e os Estados-

Membros a investirem na investigação e 

promoverem o desenvolvimento de novas 

tecnologias de produção e serviços; 

sublinha o seu potencial para aumentar a 

produtividade, criar novos empregos e 

estimular o crescimento a longo prazo; 

Or. en 

 

Alteração  208 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-A. Manifesta a sua preocupação pelo 

facto de a utilização de formas de 

emprego mais flexíveis e não 

normalizadas pôr em risco a segurança de 

emprego, os rendimentos e as condições 

de trabalho e poder levar à exclusão da 

proteção social; insta os Estados-

Membros a prever e aplicar legislação 

adequada em matéria de proteção social e 

laboral, a fim de contrariar o aumento 
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dos riscos para a segurança de emprego, 

os rendimentos, as condições de trabalho 

e a proteção social, devido à rápida 

disseminação de formas de emprego 

flexíveis e não normalizadas; 

Or. en 

 

Alteração  209 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-A. Solicita à Comissão e aos 

Estados-Membros que, em consonância 

com a Estratégia 2020, promovam o 

investimento no setor de I&D; sustenta 

que o investimento neste setor contribui 

para aumentar a competitividade e a 

produtividade da economia e, por 

conseguinte, favorece a criação de 

empregos estáveis e o aumento dos 

salários; 

Or. es 

 

Alteração  210 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta de resolução 

N.º 9-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-B. Sublinha a importância de 

garantir o acesso à banda larga em todas 

as regiões, incluindo as zonas rurais e 

regiões com problemas naturais ou 

demográficos graves e permanentes, para 

promover um desenvolvimento 

harmonioso em toda a UE; 
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Or. es 

 

Alteração  211 

Ádám Kósa 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Considera que o declínio 

demográfico, que afeta as regiões da UE 

em diferente medida, é um dos sérios 

obstáculos que impedem o crescimento da 

UE; insta a Comissão e os Estados-

Membros a introduzirem medidas para 

enfrentar este desafio; sublinha que o 

declínio demográfico exige uma 

abordagem holística, que deverá incluir a 

adaptação das infraestruturas necessárias, e 

o reforço dos serviços públicos e 

modalidades de trabalho flexível; 

10. Considera que o declínio 

demográfico, que afeta as regiões da UE 

em diferente medida, é apenas um dos 

sérios obstáculos que impedem o 

crescimento da UE, os quais exigem 

abordagens e compromissos diferentes, 

que sejam concebíveis, respeitando, 

simultaneamente, os poderes dos 

Estados-Membros e os desejos dos 

eleitores a nível local; insta a Comissão e 

os Estados-Membros a introduzirem 

medidas para enfrentar este desafio; 

sublinha que o declínio demográfico exige 

uma abordagem holística, que deverá 

incluir a adaptação das infraestruturas 

necessárias, e o reforço dos serviços 

públicos e modalidades de trabalho 

flexível; 

Or. hu 

Alteração  212 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Considera que o declínio 

demográfico, que afeta as regiões da UE 

em diferente medida, é um dos sérios 

obstáculos que impedem o crescimento da 

UE; insta a Comissão e os Estados-

Membros a introduzirem medidas para 

enfrentar este desafio; sublinha que o 

10. Considera que o declínio 

demográfico, que afeta as regiões da UE 

em diferente medida, é um dos sérios 

obstáculos que impedem o crescimento da 

UE; insta a Comissão e os Estados-

Membros a introduzirem medidas para 

enfrentar este desafio; sublinha que o 
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declínio demográfico exige uma 

abordagem holística, que deverá incluir a 

adaptação das infraestruturas necessárias, e 

o reforço dos serviços públicos e 

modalidades de trabalho flexível; 

declínio demográfico exige uma 

abordagem holística, que deverá incluir a 

adaptação das infraestruturas necessárias, e 

o reforço dos serviços públicos e 

modalidades de trabalho flexível; insiste 

em que as formas de trabalho inovadoras 

deverão ser acompanhadas por uma 

segurança de emprego adequada e uma 

proteção social acessível; 

Or. en 

 

Alteração  213 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Considera que o declínio 

demográfico, que afeta as regiões da UE 

em diferente medida, é um dos sérios 

obstáculos que impedem o crescimento da 

UE; insta a Comissão e os Estados-

Membros a introduzirem medidas para 

enfrentar este desafio; sublinha que o 

declínio demográfico exige uma 

abordagem holística, que deverá incluir a 

adaptação das infraestruturas necessárias, 

e o reforço dos serviços públicos e 

modalidades de trabalho flexível; 

10. Observa com preocupação o 

declínio demográfico, que atinge todas as 

regiões da UE em diferente medida; 

sublinha a necessidade urgente de os 

Estados-Membros voltarem a ter 

autonomia económica e monetária para 

combaterem eficazmente a crise do 

emprego e poderem desenvolver, através 

de investimento público adequado, um 

plano estrutural de longo prazo para o 

relançamento da natalidade, que deverá 

incluir a adaptação das infraestruturas e o 

reforço dos serviços públicos; 

Or. it 

Alteração  214 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Considera que o declínio 

demográfico, que afeta as regiões da UE 

10. Considera que o declínio 

demográfico, que afeta as regiões da UE 
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em diferente medida, é um dos sérios 

obstáculos que impedem o crescimento da 

UE; insta a Comissão e os Estados-

Membros a introduzirem medidas para 

enfrentar este desafio; sublinha que o 

declínio demográfico exige uma 

abordagem holística, que deverá incluir a 

adaptação das infraestruturas necessárias, e 

o reforço dos serviços públicos e 

modalidades de trabalho flexível; 

em diferente medida, é um dos sérios 

obstáculos que impedem o crescimento da 

UE; insta a Comissão e os Estados-

Membros a introduzirem medidas para 

enfrentar este desafio; sublinha que o 

declínio demográfico exige uma 

abordagem holística, que deverá incluir a 

adaptação das infraestruturas necessárias, e 

o reforço dos serviços públicos e 

modalidades de trabalho flexível 

voluntário, garantindo a segurança 

social; 

Or. en 

 

Alteração  215 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Considera que o declínio 

demográfico, que afeta as regiões da UE 

em diferente medida, é um dos sérios 

obstáculos que impedem o crescimento da 

UE; insta a Comissão e os Estados-

Membros a introduzirem medidas para 

enfrentar este desafio; sublinha que o 

declínio demográfico exige uma 

abordagem holística, que deverá incluir a 

adaptação das infraestruturas necessárias, e 

o reforço dos serviços públicos e 

modalidades de trabalho flexível; 

10. Considera que o declínio 

demográfico, que afeta as regiões da UE 

em diferente medida, é um dos sérios 

obstáculos que impedem o 

desenvolvimento da UE; insta a Comissão 

e os Estados-Membros a introduzirem 

medidas para enfrentar este desafio; 

sublinha que o declínio demográfico exige 

uma abordagem holística, que deverá 

incluir a adaptação das infraestruturas 

necessárias, emprego de qualidade com 

salários dignos e o reforço dos serviços 

públicos e modalidades de trabalho 

flexível; 

Or. en 

 

Alteração  216 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposta de resolução 
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N.º 10-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 10-A. Congratula-se com o facto de a 

Comissão ter incluído a necessidade de 

fornecer estatísticas relativas aos desafios 

demográficos, como o despovoamento e a 

dispersão da população, no seu Programa 

Estatístico Europeu; considera que estes 

dados permitirão obter uma imagem 

fidedigna dos problemas que afetam estas 

regiões, permitindo encontrar melhores 

soluções; solicita à Comissão que tenha 

em conta estas estatísticas ao elaborar o 

futuro Quadro Financeiro Plurianual; 

Or. es 

 

Alteração  217 

Robert Rochefort, Enrique Calvet Chambon 

 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 10-A. Apela aos Estados-Membros e à 

Comissão para que promovam a formação 

ao longo da vida, nomeadamente para os 

trabalhadores mais velhos, a fim de 

adaptar as suas competências e facilitar a 

sua empregabilidade; 

Or. fr 

Alteração  218 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Recorda que o aumento da 11. Salienta que a esperança de vida 



 

PE616.558v03-00 118/139 AM\1143784PT.docx 

PT 

esperança de vida exige uma adaptação 

dos regimes de pensões, para garantir uma 

boa qualidade de vida dos idosos; salienta 

que este objetivo pode ser atingido com a 

ligação da idade de reforma não só à 

esperança de vida mas ao número de 

anuidades de contribuição, e evitando a 

saída antecipada do mercado de trabalho; 

diminuiu em 2016 pela primeira vez desde 

2002 e que é necessário avaliar se tal será 

uma tendência, antes da adaptação dos 

regimes de pensões; sublinha que é 

possível garantir uma boa qualidade de 

vida dos idosos através do acesso 

universal a regimes de reforma públicos, 

solidários e adequados; exorta a Comissão 

a apoiar os Estados-Membros no reforço 

dos sistemas públicos e profissionais de 

pensões, com o objetivo de proporcionar 

um rendimento adequado na reforma, 

acima do limiar da pobreza, e permitir aos 

reformados manter o seu nível de vida e 

viver com dignidade e independência; 

reitera o seu apelo a créditos de 

assistência nos sistemas de pensões para 

compensar as perdas de contribuições de 

mulheres e homens decorrentes de 

responsabilidades de prestação de 

cuidados a crianças e cuidados de longa 

duração, enquanto instrumento para 

reduzir as disparidades nas pensões entre 

homens e mulheres; sublinha que, 

embora os regimes de pensões individuais 

possam ser ferramentas importantes para 

melhorar a adequação das pensões, os 

sistemas de pensões solidários de direito 

comum continuam a ser o instrumento 

mais eficaz para combater a pobreza e a 

exclusão social na velhice; 

Or. en 

 

Alteração  219 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Recorda que o aumento da 

esperança de vida exige uma adaptação dos 

regimes de pensões, para garantir uma boa 

qualidade de vida dos idosos; salienta que 

este objetivo pode ser atingido com a 

11. Recorda que o aumento da 

esperança de vida exige uma adaptação dos 

regimes de pensões, para garantir uma boa 

qualidade de vida dos idosos; salienta que 

este objetivo pode ser atingido com a 
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ligação da idade de reforma não só à 

esperança de vida mas ao número de 

anuidades de contribuição, e evitando a 

saída antecipada do mercado de trabalho; 

ligação da idade de reforma não só à 

esperança de vida mas ao número de 

anuidades de contribuição, e evitando a 

saída antecipada do mercado de trabalho; 

salienta que o fenómeno absurdo de 

manter as pessoas a trabalhar mais tempo 

numa altura em que o desemprego juvenil 

é uma realidade deve ser corrigido, 

devendo reconhecer-se as competências 

dos refugiados e dos migrantes ou 

proporcionar-lhes oportunidades de 

desenvolvimento de competências para 

que possam entrar no mercado de 

trabalho, apoiando simultaneamente a 

sustentabilidade dos regimes de pensões; 

Or. en 

 

Alteração  220 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Recorda que o aumento da 

esperança de vida exige uma adaptação dos 

regimes de pensões, para garantir uma boa 

qualidade de vida dos idosos; salienta que 

este objetivo pode ser atingido com a 

ligação da idade de reforma não só à 

esperança de vida mas ao número de 

anuidades de contribuição, e evitando a 

saída antecipada do mercado de trabalho; 

11. Recorda que o aumento da 

esperança de vida exige uma adaptação dos 

regimes de pensões, para garantir uma boa 

qualidade de vida dos idosos; salienta que 

este objetivo pode ser atingido através da 

prestação de pensões mínimas adequadas, 

da oferta de condições de trabalho 

adequadas para proporcionar 

oportunidades àqueles que desejam 

trabalhar mais ou da ligação da idade de 

reforma não só à esperança de vida mas ao 

número de anuidades de contribuição; 

Or. en 

 

Alteração  221 

Verónica Lope Fontagné 
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Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Recorda que o aumento da 

esperança de vida exige uma adaptação dos 

regimes de pensões, para garantir uma boa 

qualidade de vida dos idosos; salienta que 

este objetivo pode ser atingido com a 

ligação da idade de reforma não só à 

esperança de vida mas ao número de 

anuidades de contribuição, e evitando a 

saída antecipada do mercado de trabalho; 

11. Recorda que o aumento da 

esperança de vida exige uma adaptação dos 

regimes de pensões, para garantir a sua 

sustentabilidade e uma boa qualidade de 

vida dos idosos; salienta que este objetivo 

pode ser atingido com a ligação da idade 

de reforma não só à esperança de vida mas 

ao número de anuidades de contribuição, e 

evitando a saída antecipada do mercado de 

trabalho; 

Or. es 

Alteração  222 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Insta a Comissão e os Estados-

Membros a prosseguirem a política de 

envelhecimento ativo, a inclusão social dos 

idosos e a solidariedade intergeracional; 

12. Insta a Comissão e os Estados-

Membros a prosseguirem a política de 

envelhecimento ativo, a inclusão social dos 

idosos e a solidariedade intergeracional; 

recorda que sistemas de saúde mais 

económicos e cuidados de longa duração 

que asseguram o acesso oportuno a 

cuidados de saúde preventivos e curativos 

acessíveis e de boa qualidade também são 

fundamentais para a produtividade; 

Or. en 

 

Alteração  223 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta de resolução 

N.º 12-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 12-A. Chama a atenção dos 

Estados-Membros, à luz do 

envelhecimento dos cidadãos europeus e 

das altas taxas de desemprego entre os 

jovens em certas regiões da UE, para o 

risco social decorrente da incapacidade de 

garantir a sustentabilidade, a segurança, 

a adequação e a eficácia dos sistemas de 

segurança social ao longo das próximas 

décadas; incentiva, por conseguinte, os 

Estados-Membros a combaterem as taxas 

de inatividade laboral entre os cidadãos 

em idade ativa; 

Or. pt 

 

Alteração  224 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Considera que a política de coesão, 

enquanto principal política de investimento 

da União Europeia, demonstrou a sua 

eficácia na redução das desigualdades, 

devendo, por conseguinte, ser mantida pelo 

menos a um nível orçamental semelhante 

no futuro quadro financeiro plurianual; 

considera que o Fundo Social Europeu 

deverá ser mantido como principal 

instrumento da União para a integração e 

reintegração de trabalhadores no 

mercado de trabalho; 

13. Considera que a política de coesão, 

enquanto principal política de investimento 

da União Europeia, demonstrou a sua 

eficácia na redução das desigualdades, 

devendo, por conseguinte, ser mantida pelo 

menos a um nível orçamental semelhante 

no futuro quadro financeiro plurianual; 

considera que o Fundo Social Europeu 

deverá ser aumentado para garantir que 

pelo menos o equivalente a 30 % dos 

atuais fundos estruturais e de 

investimento no próximo QFP é destinado 

a combater a desigualdade, reduzir a 

pobreza e aplicar os princípios 

consagrados no Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais; 

Or. en 
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Alteração  225 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Considera que a política de coesão, 

enquanto principal política de investimento 

da União Europeia, demonstrou a sua 

eficácia na redução das desigualdades, 

devendo, por conseguinte, ser mantida pelo 

menos a um nível orçamental semelhante 

no futuro quadro financeiro plurianual; 

considera que o Fundo Social Europeu 

deverá ser mantido como principal 

instrumento da União para a integração e 

reintegração de trabalhadores no mercado 

de trabalho; 

13. Considera que a política de coesão, 

enquanto principal política de investimento 

público da União Europeia, demonstrou a 

sua eficácia na redução das desigualdades, 

devendo, por conseguinte, ser mantida pelo 

menos a um nível orçamental semelhante 

no futuro quadro financeiro plurianual; 

considera que o Fundo Social Europeu 

deverá ser mantido como principal 

instrumento da União para a integração e 

reintegração de trabalhadores no mercado 

de trabalho, bem como para apoiar 

medidas de inclusão social, combater a 

pobreza e as desigualdades; 

Or. en 

 

Alteração  226 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Considera que a política de coesão, 

enquanto principal política de investimento 

da União Europeia, demonstrou a sua 

eficácia na redução das desigualdades, 

devendo, por conseguinte, ser mantida 

pelo menos a um nível orçamental 

semelhante no futuro quadro financeiro 

plurianual; considera que o Fundo Social 

Europeu deverá ser mantido como 

principal instrumento da União para a 

integração e reintegração de trabalhadores 

no mercado de trabalho; 

13. Considera que a política de coesão, 

enquanto principal política de investimento 

da União Europeia, demonstrou a sua 

eficácia na redução das desigualdades e no 

reforço da inclusão e da redução da 

pobreza, devendo, por conseguinte, ser 

aumentada no futuro quadro financeiro 

plurianual; considera que o Fundo Social 

Europeu deverá ser mantido como 

principal instrumento da União para a 

integração e reintegração de trabalhadores 

no mercado de trabalho; 

Or. en 
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Alteração  227 

Krzysztof Hetman 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-A. Reconhece o potencial do Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos 

(FEIE) no apoio ao crescimento e ao 

emprego em projetos de investimento de 

alto risco; no entanto, manifesta 

preocupação com o enorme desequilíbrio 

na utilização do fundo entre a UE15 e a 

UE13[1]; 

[1]http://www.eib.org/attachments/ev/ev_e

valuation_efsi_en.pdf 

Or. en 

 

Alteração  228 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-A. Salienta também o papel do 

programa EaSI na promoção de níveis 

elevados de qualidade e sustentabilidade 

do emprego, na garantia de uma proteção 

social adequada e digna e no combate à 

exclusão social e à pobreza; 

Or. en 

 

Alteração  229 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 
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N.º 13-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-A. Considera que devem ser 

aumentados os recursos para a inclusão 

social e a redução da pobreza no futuro 

Quadro Financeiro Plurianual e os 

esforços para prevenir e combater a 

pobreza infantil redobrados; 

Or. en 

 

Alteração  230 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-A. Insta os Estados-Membros a 

avaliarem a possibilidade de reduzir o 

impacto fiscal sobre os bens de primeira 

necessidade, em especial os alimentares, 

constituindo-se como uma medida da 

mais elementar justiça social; 

Or. pt 

 

Alteração  231 

Kostadinka Kuneva 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-B. Salienta a necessidade de atribuir 

pelo menos 5 % do FEIE a programas 

que abordem especialmente o desemprego 

juvenil e de longa duração e de permitir 

que a contribuição da UE exceda, se 

necessário, os 50 % do total exigido para 

países com desvantagens excecionais; 
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Or. en 

 

Alteração  232 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Proposta de resolução 

N.º 13-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-C. Propõe isentar do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento da UE os 

recursos financeiros atribuídos a 

programas de apoio aos desempregados, 

principalmente através de políticas ativas 

do mercado de trabalho, incluindo a 

criação de emprego nos países com taxas 

de desemprego acima da média da área do 

euro, como um investimento para o 

capital humano que sustenta o potencial 

crescimento, uma vez que, de acordo com 

o CESE, a política de despesas não pode 

ser medida apenas por um resultado 

contabilístico como défice, mas sim pelo 

impacto que tem sobre a economia real; 

Or. en 

 

Alteração  233 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Insta a Comissão e os Estados-

Membros a redobrarem os seus esforços 

para aumentar a inclusão das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, 

eliminando obstáculos legislativos e 

criando incentivos para o seu emprego; 

14. Insta a Comissão e os Estados-

Membros a redobrarem os seus esforços 

para aumentar a inclusão das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, 

eliminando obstáculos legislativos e 

criando incentivos para o seu emprego; 

sublinha que a formação e educação 

constituem os melhores mecanismos para 

potenciar o emprego de qualidade, 
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defendendo nesta medida a 

implementação de medidas que integrem 

os portadores de deficiência em todos os 

níveis de ensino e formação, com meios 

adequados às suas necessidades especiais; 

Or. pt 

 

Alteração  234 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Insta a Comissão e os Estados-

Membros a redobrarem os seus esforços 

para aumentar a inclusão das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, 

eliminando obstáculos legislativos e 

criando incentivos para o seu emprego; 

14. Insta a Comissão e os Estados-

Membros a redobrarem os seus esforços 

para aumentar a inclusão das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, 

eliminando obstáculos legislativos e 

criando incentivos para o seu emprego; 

recorda que é fundamental um ambiente 

de trabalho adaptado às pessoas com 

deficiência, bem como um apoio 

financeiro orientado para as ajudar a 

participar plenamente no mercado de 

trabalho e na sociedade no seu conjunto; 

Or. en 

 

Alteração  235 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Insta a Comissão e os Estados-

Membros a redobrarem os seus esforços 

para aumentar a inclusão das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, 

eliminando obstáculos legislativos e 

14. Insta a Comissão e os Estados-

Membros a redobrarem os seus esforços 

para aumentar a inclusão das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, 

eliminando obstáculos legislativos e 
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criando incentivos para o seu emprego; criando incentivos para o seu emprego; 

solicita à Comissão que inclua no painel 

de avaliação social indicadores em 

matéria de inclusão laboral e social das 

pessoas com deficiência; 

Or. en 

 

Alteração  236 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Insta a Comissão e os Estados-

Membros a redobrarem os seus esforços 

para aumentar a inclusão das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, 

eliminando obstáculos legislativos e 

criando incentivos para o seu emprego; 

14. Insta a Comissão e os Estados-

Membros a redobrarem os seus esforços 

para aumentar a inclusão das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, 

eliminando obstáculos legislativos, 

combatendo a discriminação e adaptando 

os locais de trabalho, assim como criando 

incentivos para o seu emprego; 

Or. en 

 

Alteração  237 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto, Robert Rochefort 

 

Proposta de resolução 

N.º 14-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 14-A. Incentiva os Estados-Membros a 

implementarem as medidas necessárias 

para a inclusão social dos refugiados, 

bem como das pessoas pertencentes a uma 

minoria étnica ou de origem imigrante; 

Or. en 



 

PE616.558v03-00 128/139 AM\1143784PT.docx 

PT 

 

Alteração  238 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Sublinha o facto de que o não 

alinhamento da procura e da oferta de 

trabalho é um problema que abrange todas 

as regiões da UE, incluindo as mais 

desenvolvidas; insta a Comissão e os 

Estados-Membros a resolverem este 

problema com a introdução de medidas 

para facilitar a mobilidade dos 

trabalhadores entre empregos, setores e 

locais, a fim de responder à procura de 

trabalho tanto nas regiões mais 

desenvolvidas como nas menos 

desenvolvidas; insta, além disso, a 

Comissão e os Estados-Membros a darem 

especial atenção às circunstâncias 

particulares dos trabalhadores 

transfronteiriços e dos trabalhadores nas 

regiões periféricas; 

15. Sublinha o facto de que o não 

alinhamento da procura e da oferta de 

trabalho é um problema que abrange todas 

as regiões da UE e que não pode ser 

resolvido empurrando as pessoas para 

uma vida ativa insegura, com carreiras 

profissionais interrompidas, com 

mudanças constantes de emprego, setores 

e cidades, com poucas perspetivas de 

estabilidade e de progresso profissional e 

promoção; insta a Comissão e os Estados-

Membros a resolverem este problema com 

a introdução de medidas para garantir a 

estabilidade e condições de trabalho 

dignas que facilitem a mobilidade dos 

trabalhadores entre empregos, setores e 

locais; insta, além disso, a Comissão e os 

Estados-Membros a darem especial 

atenção às circunstâncias particulares dos 

trabalhadores transfronteiriços e dos 

trabalhadores nas regiões periféricas; 

Or. en 

 

Alteração  239 

Ulrike Trebesius 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Sublinha o facto de que o não 

alinhamento da procura e da oferta de 

trabalho é um problema que abrange todas 

as regiões da UE, incluindo as mais 

15. Sublinha o facto de que o não 

alinhamento da procura e da oferta de 

trabalho é um problema que abrange todas 

as regiões da UE, incluindo as mais 
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desenvolvidas; insta a Comissão e os 

Estados-Membros a resolverem este 

problema com a introdução de medidas 

para facilitar a mobilidade dos 

trabalhadores entre empregos, setores e 

locais, a fim de responder à procura de 

trabalho tanto nas regiões mais 

desenvolvidas como nas menos 

desenvolvidas; insta, além disso, a 

Comissão e os Estados-Membros a darem 

especial atenção às circunstâncias 

particulares dos trabalhadores 

transfronteiriços e dos trabalhadores nas 

regiões periféricas; 

desenvolvidas; insta a Comissão e os 

Estados-Membros a resolverem este 

problema com a introdução de medidas 

para facilitar a mobilidade dos 

trabalhadores entre empregos, setores e 

locais, a fim de responder à procura de 

trabalho tanto nas regiões mais 

desenvolvidas como nas menos 

desenvolvidas; reconhece que a 

mobilidade laboral europeia entre os 

Estados-Membros ajuda a satisfazer a 

oferta e a procura, mas salienta que uma 

elevada mobilidade laboral pode trazer 

tensões sociais para as regiões de destino; 
insta, além disso, a Comissão e os Estados-

Membros a darem especial atenção às 

circunstâncias particulares dos 

trabalhadores transfronteiriços e dos 

trabalhadores nas regiões periféricas; 

Or. en 

 

Alteração  240 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Sublinha o facto de que o não 

alinhamento da procura e da oferta de 

trabalho é um problema que abrange todas 

as regiões da UE, incluindo as mais 

desenvolvidas; insta a Comissão e os 

Estados-Membros a resolverem este 

problema com a introdução de medidas 

para facilitar a mobilidade dos 

trabalhadores entre empregos, setores e 

locais, a fim de responder à procura de 

trabalho tanto nas regiões mais 

desenvolvidas como nas menos 

desenvolvidas; insta, além disso, a 

Comissão e os Estados-Membros a darem 

especial atenção às circunstâncias 

particulares dos trabalhadores 

transfronteiriços e dos trabalhadores nas 

15. Sublinha o facto de que o não 

alinhamento da procura e da oferta de 

trabalho é um problema que abrange todas 

as regiões da UE, incluindo as mais 

desenvolvidas; insta a Comissão e os 

Estados-Membros a resolverem este 

problema com a introdução de medidas 

para facilitar a mobilidade dos 

trabalhadores entre empregos, setores e 

locais, a fim de responder à procura de 

trabalho tanto nas regiões mais 

desenvolvidas como nas menos 

desenvolvidas; insta, além disso, a 

Comissão e os Estados-Membros a darem 

especial atenção às circunstâncias 

particulares dos trabalhadores 

transfronteiriços e dos trabalhadores nas 
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regiões periféricas; regiões periféricas e ultraperiféricas; 

Or. pt 

 

Alteração  241 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta de resolução 

N.º 15-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 15-A. Lamenta que, depois 

de inúmeros pedidos por parte do 

Parlamento Europeu, as Regiões 

Ultraperiféricas continuem a não 

ser contempladas neste AGS; insta a 

Comissão a reforçar a aplicação do 

artigo 349.º do TFUE, tendo em vista uma 

maior integração das regiões 

ultraperiféricas na UE, a fim de garantir 

a equidade entre regiões e de promover a 

tão propalada convergência ascendente; 

sublinha que é necessário continuar a 

dedicar especial atenção às regiões 

ultraperiféricas, não só no que respeita à 

afetação de fundos, mas também no que 

concerne ao impacto que as políticas 

europeias podem ter na situação social e 

nos níveis de emprego destas regiões; 

Or. pt 

 

Alteração  242 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl 

 

Proposta de resolução 

N.º 15-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 15-A. Congratula-se com as novas 

iniciativas propostas pela Comissão, como 

o lançamento de uma consulta pública 

sobre uma Autoridade Europeia do 
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Trabalho, bem como um cartão europeu 

de segurança social; solicita, por 

conseguinte, aos Estados-Membros que 

equipem as inspeções do trabalho com os 

recursos adequados e também que 

melhorem a cooperação transfronteiriça 

entre os serviços de inspeção e o 

intercâmbio eletrónico de informações e 

dados, a fim de melhorar a eficiência dos 

controlos destinados a combater e 

prevenir a fraude social e o trabalho não 

declarado e reduzir os encargos 

administrativos; 

Or. en 

 

Alteração  243 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 15-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 15-A. Convida a Comissão e os Estados-

Membros a prosseguirem as iniciativas 

destinadas a aumentar o acesso a uma 

melhor educação, competências e 

emprego e a assegurar um enfoque mais 

forte na economia verde e circular ao 

longo de todo o seu trabalho em matéria 

de competências;  

Or. en 

 

Alteração  244 

Ulrike Trebesius 

 

Proposta de resolução 

N.º 15-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 15-A. Considera que, para manter e 
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aumentar a competitividade global, o 

quadro regulamentar do mercado de 

trabalho nos Estados-Membros deve ser 

claro, simples e flexível, mantendo 

normas de trabalho elevadas; 

Or. en 

 

Alteração  245 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 15-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 15-B. Considera que é importante 

fomentar o diálogo intercultural, a fim de 

facilitar aos migrantes, aos refugiados e 

aos requerentes de asilo a entrada no 

mercado de trabalho e a sua inserção na 

sociedade; recorda que os recém-

chegados trazem novas competências e 

conhecimentos e apela ao 

desenvolvimento de ferramentas que 

forneçam informações multilingues sobre 

as oportunidades disponíveis referentes a 

ensino formal e aprendizagem não formal 

e informal, formação profissional, 

estágios profissionais e voluntariado; 

Or. en 

 

Alteração  246 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl 

 

Proposta de resolução 

N.º 15-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 15-B. Apela a um compromisso mais 

forte para combater a pobreza e o 

aumento da desigualdade e, quando 
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necessário, a um maior investimento na 

infraestrutura social e apoio para os mais 

afetados, a fim de combater as 

desigualdades de forma correta, 

nomeadamente através de sistemas de 

proteção social que forneçam apoio aos 

rendimentos adequado e orientado, mas 

também através da conceção dos sistemas 

nacionais fiscais e de prestações; 

Or. en 

 

Alteração  247 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 15-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 15-C. Insta os Estados-Membros a 

incorporarem a dimensão do género e o 

princípio da igualdade entre mulheres e 

homens nos seus programas nacionais de 

reforma e programas de estabilidade e 

convergência, através da definição de 

metas qualitativas e de medidas que 

abordem as disparidades de género 

persistentes; 

Or. en 

 

Alteração  248 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Proposta de resolução 

N.º 15-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 15-C. Destaca que, no período entre 

2014 e 2016, o crescimento real dos 

salários ficou abaixo do crescimento da 

produtividade, apesar das melhorias no 
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mercado de trabalho; recorda que o 

crescimento real dos salários, como 

resultado do aumento da produtividade, é 

crucial para combater as desigualdades; 

Or. en 

 

Alteração  249 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Sublinha o papel dos parceiros 

sociais enquanto intervenientes 

fundamentais no processo de reformas e o 

valor acrescentado da sua participação na 

elaboração, sequenciação e aplicação das 

reformas; apoia o ponto de vista de que 

novas formas de emprego no mercado 

globalizado exigem novas formas de 

diálogo social; afirma que os Estados-

Membros devem ajudar as pessoas a 

desenvolver as competências que são 

necessárias no mercado de trabalho; 

16. Sublinha o papel dos parceiros 

sociais, enquanto intervenientes 

fundamentais, das práticas nacionais de 

diálogo social e da sociedade civil no 

processo de reformas e o valor 

acrescentado da sua participação ativa na 

elaboração, sequenciação e aplicação das 

reformas; salienta que a participação 

efetiva na conceção das políticas 

permitirá que os parceiros sociais se 

sintam mais envolvidos nas reformas 

nacionais adotadas como resultado das 

recomendações específicas por país do 

Semestre, reforçando assim a sua 

apropriação dos resultados; apoia o ponto 

de vista de que novas formas de emprego 

no mercado globalizado exigem novas 

formas de diálogo social e insta a 

Comissão e os Estados-Membros a 

apoiarem a criação destas novas formas 

de diálogo social e a extensão das 

convenções coletivas e da proteção a estas 

novas formas de emprego; 

Or. en 

 

Alteração  250 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 
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Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Sublinha o papel dos parceiros 

sociais enquanto intervenientes 

fundamentais no processo de reformas e o 

valor acrescentado da sua participação na 

elaboração, sequenciação e aplicação das 

reformas; apoia o ponto de vista de que 

novas formas de emprego no mercado 

globalizado exigem novas formas de 

diálogo social; afirma que os Estados-

Membros devem ajudar as pessoas a 

desenvolver as competências que são 

necessárias no mercado de trabalho; 

16. Sublinha o papel dos parceiros 

sociais enquanto intervenientes 

fundamentais no processo de reformas e o 

valor acrescentado da sua participação na 

elaboração, sequenciação e aplicação das 

reformas; apoia o ponto de vista de que 

novas formas de emprego no mercado 

globalizado exigem novas formas de 

diálogo social; salienta a necessidade de 

restabelecer as relações laborais, em vez 

de as desregulamentar, apoiando 

convenções coletivas para todos; os 

trabalhadores devem ser informados 

sobre os seus direitos e ser protegidos em 

caso de denúncia de práticas abusivas; 
afirma que os Estados-Membros devem 

ajudar as pessoas a desenvolver as 

competências que são necessárias no 

mercado de trabalho; 

Or. en 

 

Alteração  251 

Sofia Ribeiro 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Sublinha o papel dos parceiros 

sociais enquanto intervenientes 

fundamentais no processo de reformas e o 

valor acrescentado da sua participação na 

elaboração, sequenciação e aplicação das 

reformas; apoia o ponto de vista de que 

novas formas de emprego no mercado 

globalizado exigem novas formas de 

diálogo social; afirma que os Estados-

Membros devem ajudar as pessoas a 

desenvolver as competências que são 

necessárias no mercado de trabalho; 

16. Sublinha o papel dos parceiros 

sociais enquanto intervenientes 

fundamentais no processo de reformas e o 

valor acrescentado da sua participação na 

elaboração, sequenciação e aplicação das 

reformas; apoia o ponto de vista de que 

novas formas de emprego no mercado 

globalizado exigem novas formas de 

diálogo social; afirma que os Estados-

Membros devem ajudar as pessoas a 

desenvolver as competências que são 

necessárias no mercado de trabalho; 
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acredita que, para caminharmos na via da 

convergência ascendente, é necessário 

insistir no diálogo social em todas as fases 

do processo do Semestre Europeu; 

Or. pt 

Alteração  252 

Jean Lambert 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Sublinha o papel dos parceiros 

sociais enquanto intervenientes 

fundamentais no processo de reformas e o 

valor acrescentado da sua participação na 

elaboração, sequenciação e aplicação das 

reformas; apoia o ponto de vista de que 

novas formas de emprego no mercado 

globalizado exigem novas formas de 

diálogo social; afirma que os Estados-

Membros devem ajudar as pessoas a 

desenvolver as competências que são 

necessárias no mercado de trabalho; 

16. Sublinha o papel dos parceiros 

sociais e da sociedade civil enquanto 

intervenientes fundamentais no processo de 

reformas e o valor acrescentado da sua 

participação na elaboração, sequenciação e 

aplicação das reformas; insta a Comissão a 

propor orientações e mecanismos para o 

envolvimento adequado de todas as partes 

interessadas relevantes; apoia o ponto de 

vista de que novas formas de emprego no 

mercado globalizado exigem novas formas 

de diálogo social e civil; 

Or. en 

 

Alteração  253 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Sublinha o papel dos parceiros 

sociais enquanto intervenientes 

fundamentais no processo de reformas e o 

valor acrescentado da sua participação na 

elaboração, sequenciação e aplicação das 

reformas; apoia o ponto de vista de que 

16. Sublinha o papel dos parceiros 

sociais e da sociedade civil enquanto 

intervenientes fundamentais no processo de 

reformas e o valor acrescentado da sua 

participação na elaboração, sequenciação e 

aplicação das reformas; apoia o ponto de 
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novas formas de emprego no mercado 

globalizado exigem novas formas de 

diálogo social; afirma que os Estados-

Membros devem ajudar as pessoas a 

desenvolver as competências que são 

necessárias no mercado de trabalho; 

vista de que novas formas de emprego no 

mercado globalizado exigem novas formas 

de diálogo social; afirma que os Estados-

Membros devem ajudar as pessoas a 

desenvolver as competências que são 

necessárias no mercado de trabalho; 

Or. en 

 

Alteração  254 

Krzysztof Hetman 

 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Sublinha o papel dos parceiros 

sociais enquanto intervenientes 

fundamentais no processo de reformas e o 

valor acrescentado da sua participação na 

elaboração, sequenciação e aplicação das 

reformas; apoia o ponto de vista de que 

novas formas de emprego no mercado 

globalizado exigem novas formas de 

diálogo social; afirma que os Estados-

Membros devem ajudar as pessoas a 

desenvolver as competências que são 

necessárias no mercado de trabalho; 

16. Sublinha o papel dos parceiros 

sociais e da sociedade civil enquanto 

intervenientes fundamentais no processo de 

reformas e o valor acrescentado da sua 

participação na elaboração, sequenciação e 

aplicação das reformas; apoia o ponto de 

vista de que novas formas de emprego no 

mercado globalizado exigem novas formas 

de diálogo social; afirma que os Estados-

Membros devem ajudar as pessoas a 

desenvolver as competências que são 

necessárias no mercado de trabalho; 

Or. en 

 

Alteração  255 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Proposta de resolução 

N.º 16-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 16-A. Afirma que os Estados-Membros 

devem ajudar as pessoas a desenvolver as 

competências que são necessárias no 

mercado de trabalho; destaca que, de 
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acordo com o CEDEFOP e o painel de 

avaliação da Estratégia Europa 2020, a 

distribuição de competências na 

população ativa correspondia em grande 

parte aos requisitos de qualificações do 

mercado de trabalho em 2016 e a oferta 

de trabalho excedia a procura em todos os 

tipos de qualificações, sendo 

particularmente alta para as qualificações 

de nível baixo e médio; salienta que as 

previsões do CEDEFOP mostram um 

aumento paralelo das competências tanto 

do lado da procura como do lado da 

oferta até 2025 e que os níveis de 

competências da população ativa deverão 

mudar mais rapidamente do que os 

exigidos pelo mercado de trabalho; 

solicita, por conseguinte, à Comissão e 

aos Estados-Membros que reavaliem 

atentamente as dificuldades de acesso ao 

mercado de trabalho; manifesta 

preocupação com o aumento da taxa de 

sobrequalificação (25 % em 2014); 

Or. en 

 

Alteração  256 

Evelyn Regner 

 

Proposta de resolução 

N.º 16-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 16-A. Destaca que a discriminação em 

função do género, como a disparidade 

salarial entre homens e mulheres, ou a 

diferença na taxa de emprego entre 

homens e mulheres, ainda é grande, 

sendo que a média dos ganhos horários 

brutos dos homens é cerca de 16 % 

superior à das mulheres empregadas; 

salienta que esta disparidade se deve à 

sub-representação das mulheres nos 

setores bem remunerados, à 

discriminação no mercado de trabalho e à 

elevada taxa de mulheres que trabalham a 
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tempo parcial; insiste em que é necessário 

um progresso adicional para reduzir essa 

disparidade; relembra, neste contexto, a 

Comissão quanto à necessidade de 

introduzir na Estratégia Europa 2020 um 

pilar da igualdade de género e um 

objetivo global em matéria de igualdade 

de género. 

Or. en 

 


