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Alteração 34
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros e a União 
devem empenhar-se em desenvolver uma 
estratégia coordenada em matéria de 
emprego e, em especial, em promover uma 
mão de obra qualificada, formada e 
adaptável, bem como mercados de trabalho 
que reajam rapidamente à evolução da 
economia, tendo por objetivos o pleno 
emprego e o progresso social, o 
crescimento económico equilibrado e um 
elevado nível de proteção e de 
melhoramento da qualidade do ambiente, 
tal como estão enunciados no artigo 3.º do 
Tratado da União Europeia. Os Estados-
Membros devem considerar a promoção do 
emprego uma questão de interesse comum 
e coordenar a sua ação neste domínio no 
âmbito do Conselho, tendo em conta as 
práticas nacionais associadas às 
responsabilidades dos parceiros sociais.

(1) A paralisação da atividade 
económica devido à crise da COVID-19 
provocou um grave problema de liquidez 
nas empresas europeias, que, caso se 
transforme num problema de solvência, 
implicará o encerramento de grande parte 
dessas empresas, afetando principalmente 
as PME e os trabalhadores 
independentes. Por conseguinte, a UE 
deve reavaliar as suas prioridades 
políticas e reorientar o QFP para a 
manutenção do tecido industrial existente, 
com ênfase na recuperação económica. 
Os Estados-Membros e a União devem 
empenhar-se em desenvolver uma 
estratégia coordenada em matéria de 
emprego e, em especial, em facilitar a 
continuidade da atividade empresarial, 
garantindo o acesso a liquidez e 
promovendo uma política de supressão ou 
redução das obrigações fiscais. A fim de 
melhorar o acesso e a permanência no 
mercado de trabalho, deve promover-se 
uma mão de obra qualificada, formada e 
adaptável, bem como mercados de trabalho 
flexíveis que reajam rapidamente à 
evolução da economia, tendo por objetivo 
minimizar os efeitos negativos no 
emprego. Os Estados-Membros devem 
considerar a promoção do emprego uma 
questão de interesse comum e coordenar a 
sua ação neste domínio no âmbito do 
Conselho, tendo em conta as práticas 
nacionais associadas às responsabilidades 
dos parceiros sociais.

Or. es
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Alteração 35
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros e a União 
devem empenhar-se em desenvolver uma 
estratégia coordenada em matéria de 
emprego e, em especial, em promover uma 
mão de obra qualificada, formada e 
adaptável, bem como mercados de trabalho 
que reajam rapidamente à evolução da 
economia, tendo por objetivos o pleno 
emprego e o progresso social, o 
crescimento económico equilibrado e um 
elevado nível de proteção e de 
melhoramento da qualidade do ambiente, 
tal como estão enunciados no artigo 3.º do 
Tratado da União Europeia. Os 
Estados-Membros devem considerar a 
promoção do emprego uma questão de 
interesse comum e coordenar a sua ação 
neste domínio no âmbito do Conselho, 
tendo em conta as práticas nacionais 
associadas às responsabilidades dos 
parceiros sociais.

(1) Os Estados-Membros e a União 
devem empenhar-se em desenvolver uma 
estratégia coordenada em matéria de 
emprego e, em especial, em promover uma 
mão de obra qualificada, formada e 
adaptável, bem como mercados de trabalho 
que reajam rapidamente à evolução da 
economia, tendo por objetivos o pleno 
emprego e o progresso social, o 
crescimento económico equilibrado e um 
elevado nível de proteção e de 
melhoramento da qualidade do ambiente, 
tal como estão enunciados no artigo 3.º do 
Tratado da União Europeia. Os 
Estados-Membros devem considerar a 
promoção do emprego uma questão de 
interesse comum e coordenar a sua ação 
neste domínio no âmbito do Conselho, 
tendo em conta as práticas nacionais 
associadas às responsabilidades dos 
parceiros sociais. Para fazer face a 
choques graves, os Estados-Membros e a 
União devem dotar-se de instrumentos de 
longo prazo, a fim de preservar os 
empregos e as competências e reduzir a 
pressão sobre as finanças públicas 
nacionais, nomeadamente através da 
criação de um regime europeu 
permanente de resseguro do desemprego.

Or. fr

Alteração 36
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de decisão
Considerando 1
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Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros e a União 
devem empenhar-se em desenvolver uma 
estratégia coordenada em matéria de 
emprego e, em especial, em promover uma 
mão de obra qualificada, formada e 
adaptável, bem como mercados de trabalho 
que reajam rapidamente à evolução da 
economia, tendo por objetivos o pleno 
emprego e o progresso social, o 
crescimento económico equilibrado e um 
elevado nível de proteção e de 
melhoramento da qualidade do ambiente, 
tal como estão enunciados no artigo 3.º do 
Tratado da União Europeia. Os Estados-
Membros devem considerar a promoção do 
emprego uma questão de interesse comum 
e coordenar a sua ação neste domínio no 
âmbito do Conselho, tendo em conta as 
práticas nacionais associadas às 
responsabilidades dos parceiros sociais.

(1) Os Estados-Membros e a União 
devem desenvolver e aplicar uma 
estratégia coordenada em matéria de 
emprego e, em especial, em promover uma 
mão de obra qualificada, formada e 
adaptável, saúde e segurança no local de 
trabalho, bem como mercados de trabalho 
inclusivos e regidos por um quadro 
jurídico que garantam a plena proteção 
dos direitos económicos e sociais de todos 
os trabalhadores e reajam à exigência de 
uma transição socialmente justa para 
uma economia circular com impacto 
neutro no clima, tendo por objetivos o 
pleno emprego e o progresso social, o 
desenvolvimento sustentável e um elevado 
nível de proteção e de melhoramento da 
qualidade do ambiente, tal como estão 
enunciados no artigo 3.º do Tratado da 
União Europeia. Os Estados-Membros 
devem considerar a promoção do emprego 
uma questão de interesse comum e 
coordenar a sua ação neste domínio no 
âmbito do Conselho, tendo em conta as 
práticas nacionais associadas às 
responsabilidades dos parceiros sociais.

Or. it

Alteração 37
Tomáš Zdechovský

Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros e a União 
devem empenhar-se em desenvolver uma 
estratégia coordenada em matéria de 
emprego e, em especial, em promover uma 
mão de obra qualificada, formada e 
adaptável, bem como mercados de trabalho 
que reajam rapidamente à evolução da 

(1) Os Estados-Membros e a União 
devem empenhar-se em desenvolver uma 
estratégia eficaz e coordenada em matéria 
de emprego e, em especial, em promover 
uma mão de obra qualificada, formada e 
adaptável, mediante o reforço dos vínculos 
entre o sistema educativo e as 
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economia, tendo por objetivos o pleno 
emprego e o progresso social, o 
crescimento económico equilibrado e um 
elevado nível de proteção e de 
melhoramento da qualidade do ambiente, 
tal como estão enunciados no artigo 3.º do 
Tratado da União Europeia. Os Estados-
Membros devem considerar a promoção do 
emprego uma questão de interesse comum 
e coordenar a sua ação neste domínio no 
âmbito do Conselho, tendo em conta as 
práticas nacionais associadas às 
responsabilidades dos parceiros sociais.

necessidades do mercado de trabalho, 
promovendo assim mercados de trabalho 
que reajam rapidamente à evolução da 
economia, tendo por objetivos o pleno 
emprego e o progresso social, o 
crescimento económico equilibrado e um 
elevado nível de proteção e de 
melhoramento da qualidade do ambiente, 
tal como estão enunciados no artigo 3.º do 
Tratado da União Europeia. Os Estados-
Membros devem considerar a promoção do 
emprego uma questão de interesse comum 
e coordenar a sua ação neste domínio no 
âmbito do Conselho, tendo em conta as 
práticas nacionais associadas às 
responsabilidades dos parceiros sociais. Na 
situação atual, causada pela pandemia da 
COVID 19, deve ser prestada especial 
atenção às pessoas que perdem os seus 
empregos.

Or. en

Alteração 38
Anne Sander

Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros e a União 
devem empenhar-se em desenvolver uma 
estratégia coordenada em matéria de 
emprego e, em especial, em promover uma 
mão de obra qualificada, formada e 
adaptável, bem como mercados de trabalho 
que reajam rapidamente à evolução da 
economia, tendo por objetivos o pleno 
emprego e o progresso social, o 
crescimento económico equilibrado e um 
elevado nível de proteção e de 
melhoramento da qualidade do ambiente, 
tal como estão enunciados no artigo 3.º do 
Tratado da União Europeia. Os Estados-
Membros devem considerar a promoção do 
emprego uma questão de interesse comum 

(1) Os Estados-Membros e a União 
devem empenhar-se em desenvolver uma 
estratégia coordenada em matéria de 
emprego e, em especial, em promover uma 
mão de obra qualificada e formada, 
fomentar a adequação entre as 
competências e as necessidades do 
mercado de trabalho, permitir a criação 
de empregos de qualidade e um ambiente 
económico favorável às empresas, bem 
como mercados de trabalho que reajam 
rapidamente à evolução da economia e às 
crises, tendo por objetivos o pleno 
emprego e o progresso social, o 
crescimento económico equilibrado, a 
coesão económica, social e territorial e 
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e coordenar a sua ação neste domínio no 
âmbito do Conselho, tendo em conta as 
práticas nacionais associadas às 
responsabilidades dos parceiros sociais.

um elevado nível de proteção e de 
melhoramento da qualidade do ambiente, 
tal como estão enunciados no artigo 3.º do 
Tratado da União Europeia. Os 
Estados-Membros devem considerar a 
promoção do emprego uma questão de 
interesse comum e coordenar a sua ação 
neste domínio no âmbito do Conselho, 
tendo em conta as práticas nacionais 
associadas às responsabilidades dos 
parceiros sociais.

Or. fr

Alteração 39
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros e a União 
devem empenhar-se em desenvolver uma 
estratégia coordenada em matéria de 
emprego e, em especial, em promover uma 
mão de obra qualificada, formada e 
adaptável, bem como mercados de trabalho 
que reajam rapidamente à evolução da 
economia, tendo por objetivos o pleno 
emprego e o progresso social, o 
crescimento económico equilibrado e um 
elevado nível de proteção e de 
melhoramento da qualidade do ambiente, 
tal como estão enunciados no artigo 3.º do 
Tratado da União Europeia. Os 
Estados-Membros devem considerar a 
promoção do emprego uma questão de 
interesse comum e coordenar a sua ação 
neste domínio no âmbito do Conselho, 
tendo em conta as práticas nacionais 
associadas às responsabilidades dos 
parceiros sociais.

(1) Os Estados-Membros e a União 
devem empenhar-se em desenvolver uma 
estratégia coordenada em matéria de 
emprego e, em especial, em promover uma 
mão de obra qualificada, formada e 
adaptável, bem como mercados de trabalho 
que reajam rapidamente à evolução da 
economia, tendo por objetivos o pleno 
emprego e o progresso social, o 
crescimento económico equilibrado e um 
elevado nível de proteção e de 
melhoramento da qualidade do ambiente, 
tal como estão enunciados no artigo 3.º do 
Tratado da União Europeia. Os 
Estados-Membros devem considerar a 
promoção do emprego uma questão de 
interesse comum e coordenar a sua ação 
neste domínio no âmbito do Conselho, 
tendo em conta as práticas nacionais 
associadas às responsabilidades dos 
parceiros sociais. Neste contexto, a atual 
crise da COVID-19, que terá um impacto 
grave e duradouro nos mercados de 
trabalho da UE, exige uma ação 
coordenada para apoiar o emprego e 
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estimular a economia e a procura de mão 
de obra.

Or. pl

Alteração 40
Peter Lundgren

Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros e a União 
devem empenhar-se em desenvolver uma 
estratégia coordenada em matéria de 
emprego e, em especial, em promover uma 
mão de obra qualificada, formada e 
adaptável, bem como mercados de trabalho 
que reajam rapidamente à evolução da 
economia, tendo por objetivos o pleno 
emprego e o progresso social, o 
crescimento económico equilibrado e um 
elevado nível de proteção e de 
melhoramento da qualidade do ambiente, 
tal como estão enunciados no artigo 3.º do 
Tratado da União Europeia. Os Estados-
Membros devem considerar a promoção do 
emprego uma questão de interesse comum 
e coordenar a sua ação neste domínio no 
âmbito do Conselho, tendo em conta as 
práticas nacionais associadas às 
responsabilidades dos parceiros sociais.

(1) Os Estados-Membros e a União 
devem empenhar-se em desenvolver uma 
estratégia coordenada, em conformidade 
com a repartição de competências entre a 
UE e os Estados-Membros e com os 
princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, em matéria de emprego 
e, em especial, em promover uma mão de 
obra qualificada, formada e adaptável, bem 
como mercados de trabalho que reajam 
rapidamente à evolução da economia, 
tendo por objetivos o pleno emprego e o 
progresso social, o crescimento económico 
equilibrado e um elevado nível de proteção 
e de melhoramento da qualidade do 
ambiente, tal como estão enunciados no 
artigo 3.º do Tratado da União Europeia. 
Os Estados-Membros devem considerar a 
promoção do emprego uma questão de 
interesse comum e coordenar a sua ação 
neste domínio no âmbito do Conselho, 
tendo em conta as práticas nacionais 
associadas às responsabilidades dos 
parceiros sociais.

Or. en

Alteração 41
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom
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Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros e a União 
devem empenhar-se em desenvolver uma 
estratégia coordenada em matéria de 
emprego e, em especial, em promover uma 
mão de obra qualificada, formada e 
adaptável, bem como mercados de trabalho 
que reajam rapidamente à evolução da 
economia, tendo por objetivos o pleno 
emprego e o progresso social, o 
crescimento económico equilibrado e um 
elevado nível de proteção e de 
melhoramento da qualidade do ambiente, 
tal como estão enunciados no artigo 3.º do 
Tratado da União Europeia. Os 
Estados-Membros devem considerar a 
promoção do emprego uma questão de 
interesse comum e coordenar a sua ação 
neste domínio no âmbito do Conselho, 
tendo em conta as práticas nacionais 
associadas às responsabilidades dos 
parceiros sociais.

(1) Os Estados-Membros e a União 
devem empenhar-se em desenvolver uma 
estratégia coordenada em matéria de 
emprego e, em especial, em promover uma 
mão de obra qualificada, formada e 
adaptável, bem como mercados de trabalho 
dinâmicos, orientados para o futuro e que 
reajam rapidamente à evolução da 
economia, tendo por objetivos o pleno 
emprego e o progresso social, o 
crescimento económico equilibrado e um 
elevado nível de proteção e de 
melhoramento da qualidade do ambiente, 
tal como estão enunciados no artigo 3.º do 
Tratado da União Europeia. Os 
Estados-Membros devem considerar a 
promoção do emprego baseado na 
igualdade de oportunidades e na justiça 
social uma questão de interesse comum e 
coordenar a sua ação neste domínio no 
âmbito do Conselho, tendo em conta as 
práticas nacionais associadas às 
responsabilidades dos parceiros sociais.

Or. fr

Alteração 42
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros e a União 
devem empenhar-se em desenvolver uma 
estratégia coordenada em matéria de 
emprego e, em especial, em promover uma 
mão de obra qualificada, formada e 
adaptável, bem como mercados de trabalho 
que reajam rapidamente à evolução da 
economia, tendo por objetivos o pleno 

(1) Os Estados-Membros e a União 
devem empenhar-se em desenvolver uma 
estratégia coordenada em matéria de 
emprego e, em especial, em promover uma 
mão de obra qualificada, formada e 
adaptável, bem como mercados de trabalho 
que reajam rapidamente à evolução da 
economia, tendo por objetivos o pleno 
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emprego e o progresso social, o 
crescimento económico equilibrado e um 
elevado nível de proteção e de 
melhoramento da qualidade do ambiente, 
tal como estão enunciados no artigo 3.º do 
Tratado da União Europeia. Os 
Estados-Membros devem considerar a 
promoção do emprego uma questão de 
interesse comum e coordenar a sua ação 
neste domínio no âmbito do Conselho, 
tendo em conta as práticas nacionais 
associadas às responsabilidades dos 
parceiros sociais.

emprego e o progresso social, o 
crescimento económico equilibrado e um 
elevado nível de proteção e de 
melhoramento da qualidade do ambiente, 
tal como estão enunciados no artigo 3.º do 
Tratado da União Europeia. Os 
Estados-Membros devem considerar a 
promoção do emprego uma questão de 
interesse comum e coordenar a sua ação 
neste domínio no âmbito do Conselho, 
respeitando as práticas nacionais e a 
autonomia dos parceiros sociais 
associadas às responsabilidades dos 
parceiros sociais.

Or. en

Alteração 43
José Manuel Fernandes

Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros e a União 
devem empenhar-se em desenvolver uma 
estratégia coordenada em matéria de 
emprego e, em especial, em promover uma 
mão de obra qualificada, formada e 
adaptável, bem como mercados de trabalho 
que reajam rapidamente à evolução da 
economia, tendo por objetivos o pleno 
emprego e o progresso social, o 
crescimento económico equilibrado e um 
elevado nível de proteção e de 
melhoramento da qualidade do ambiente, 
tal como estão enunciados no artigo 3.º do 
Tratado da União Europeia. Os Estados-
Membros devem considerar a promoção do 
emprego uma questão de interesse comum 
e coordenar a sua ação neste domínio no 
âmbito do Conselho, tendo em conta as 
práticas nacionais associadas às 
responsabilidades dos parceiros sociais.

(1) Os Estados-Membros e a União 
devem empenhar-se em desenvolver uma 
estratégia coordenada em matéria de 
emprego e, em especial, em promover o 
empreendedorismo e uma mão de obra 
qualificada, formada e adaptável, bem 
como mercados de trabalho que reajam 
rapidamente à evolução da economia, 
tendo por objetivos o pleno emprego e o 
progresso social, o crescimento económico 
equilibrado e um elevado nível de proteção 
e de melhoramento da qualidade do 
ambiente, tal como estão enunciados no 
artigo 3.º do Tratado da União Europeia. 
Os Estados-Membros devem considerar a 
promoção do emprego uma questão de 
interesse comum e coordenar a sua ação 
neste domínio no âmbito do Conselho, 
tendo em conta as práticas nacionais 
associadas às responsabilidades dos 
parceiros sociais.
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Or. pt

Alteração 44
Miriam Lexmann

Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros e a União 
devem empenhar-se em desenvolver uma 
estratégia coordenada em matéria de 
emprego e, em especial, em promover uma 
mão de obra qualificada, formada e 
adaptável, bem como mercados de trabalho 
que reajam rapidamente à evolução da 
economia, tendo por objetivos o pleno 
emprego e o progresso social, o 
crescimento económico equilibrado e um 
elevado nível de proteção e de 
melhoramento da qualidade do ambiente, 
tal como estão enunciados no artigo 3.º do 
Tratado da União Europeia. Os Estados-
Membros devem considerar a promoção do 
emprego uma questão de interesse comum 
e coordenar a sua ação neste domínio no 
âmbito do Conselho, tendo em conta as 
práticas nacionais associadas às 
responsabilidades dos parceiros sociais.

(1) Os Estados-Membros e a União 
devem empenhar-se em desenvolver uma 
estratégia coordenada em matéria de 
emprego e, em especial, em promover uma 
mão de obra qualificada, formada e 
adaptável, bem como mercados de trabalho 
que reajam rapidamente à evolução da 
economia, tendo por objetivos o pleno 
emprego e o progresso social, a 
inclusividade, o crescimento económico 
equilibrado e um elevado nível de proteção 
e de melhoramento da qualidade do 
ambiente, tal como estão enunciados no 
artigo 3.º do Tratado da União Europeia. 
Os Estados-Membros devem considerar a 
promoção do emprego uma questão de 
interesse comum e coordenar a sua ação 
neste domínio no âmbito do Conselho, 
tendo em conta as práticas nacionais 
associadas às responsabilidades dos 
parceiros sociais.

Or. sk

Alteração 45
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A crise da COVID-19 está a ter, e 
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terá, inúmeras consequências para o 
emprego, a justiça social e as condições 
de trabalho. Em resultado da cessação da 
atividade económica, muitos 
trabalhadores encontram-se em regime de 
trabalho a tempo reduzido e as empresas, 
em especial as PME, enfrentam 
problemas de liquidez. Os trabalhadores 
precários e os mais carenciados têm 
estado frequentemente na linha da frente, 
em condições de trabalho que comportam 
riscos elevados para a saúde. Muitos 
trabalhadores e empresas recorreram ao 
teletrabalho e à utilização extensiva de 
ferramentas digitais. Para responder a 
esta crise sem precedentes em termos de 
políticas de emprego e de justiça social, a 
União e os Estados-Membros devem 
comprometer-se com um maciço plano de 
recuperação europeu para apoiar as 
empresas, fornecendo-lhes o apoio de que 
necessitam para terem acesso a liquidez, e 
os trabalhadores, nomeadamente 
financiando o seu trabalho a tempo 
reduzido e garantido os postos de 
trabalho. O objetivo deve ser proteger e 
desenvolver o mercado de trabalho 
europeu, a fim de garantir não só os 
empregos e os salários, mas também as 
condições de trabalho. Nesta crise e na 
sua resposta à mesma, a União e os 
Estados-Membros devem comprometer-se 
a respeitar os seus compromissos. As 
políticas sociais e de emprego devem 
contribuir para a realização dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, ser 
consentâneas com os objetivos definidos 
no Pacto Ecológico e participar na 
aplicação do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais.

Or. fr

Alteração 46
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
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Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A Europa enfrenta uma crise sem 
precedentes, com consequências 
imprevisíveis para a vida das pessoas, a 
sociedade e a economia. A União e os 
Estados-Membros devem fazer tudo o que 
estiver ao seu alcance para conter o 
choque económico e social da crise, evitar 
perdas maciças de postos de trabalho e 
uma recessão profunda, além de 
desenvolver um plano de recuperação 
sustentável e equitativo, com 
investimentos robustos para reforçar os 
sistemas de segurança social e de saúde e 
tornar a sociedade e a economia mais 
resilientes, no respeito dos direitos dos 
trabalhadores e de condições de trabalho 
e emprego dignas. O Pacto Ecológico 
Europeu e o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais devem servir de linhas diretrizes 
da estratégia de recuperação económica e 
social, cujo acompanhamento será 
assegurado pelo Semestre Europeu.

Or. en

Alteração 47
Peter Lundgren

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A União deve respeitar o modelo 
único de regulamentação do mercado de 
trabalho de cada Estado-Membro, 
devendo ser respeitados os limites das 
competências da União e os princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade. 
Os Estados-Membros devem decidir sobre 
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os seus próprios objetivos e o seu próprio 
ritmo de desenvolvimento e garantir que 
estes são consentâneos com as suas 
condições económicas. A Suécia deve 
beneficiar de uma cláusula de isenção 
(«opting out») permanente de toda a 
regulamentação do mercado de trabalho 
suscetível de interferir com o modelo 
sueco de regulamentação do mesmo.

Or. en

Alteração 48
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A Comissão e os Estados-Membros 
devem trabalhar de forma coordenada 
para garantir o bom funcionamento do 
mercado interno, através de uma 
circulação fluida e segura de mercadorias 
entre Estados-Membros, e evitar qualquer 
rutura na cadeia de abastecimento e de 
produção.

Or. es

Alteração 49
Peter Lundgren

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Cabe à União combater a exclusão 
social e a discriminação, promover a 
justiça social e a proteção sociais, bem 
como a igualdade entre homens e 
mulheres, a solidariedade entre as 
gerações e a proteção dos direitos da 

Suprimido
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criança. Na definição e na execução das 
suas políticas e ações, a União tem em 
conta as exigências relacionadas com a 
promoção de um nível elevado de 
emprego, a garantia de uma proteção 
social adequada, a luta contra a pobreza e 
a exclusão social e níveis elevados de 
educação e formação, conforme 
enunciado no artigo 9.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Alteração 50
Miriam Lexmann

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Cabe à União combater a exclusão 
social e a discriminação, promover a 
justiça social e a proteção sociais, bem 
como a igualdade entre homens e 
mulheres, a solidariedade entre as gerações 
e a proteção dos direitos da criança. Na 
definição e na execução das suas políticas e 
ações, a União tem em conta as exigências 
relacionadas com a promoção de um nível 
elevado de emprego, a garantia de uma 
proteção social adequada, a luta contra a 
pobreza e a exclusão social e níveis 
elevados de educação e formação, 
conforme enunciado no artigo 9.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

(2) Cabe à União combater a exclusão 
social e a discriminação, promover a 
justiça social e a proteção sociais, bem 
como a igualdade entre homens e 
mulheres, a solidariedade entre as 
gerações, a plena inclusão das pessoas 
com deficiência e a proteção dos direitos 
da criança e de outros grupos 
desfavorecidos, incluindo os grupos que 
enfrentam múltiplas formas de 
discriminação. Na definição e na execução 
das suas políticas e ações, a União tem em 
conta as exigências relacionadas com a 
promoção de um nível elevado de 
emprego, de mercados de trabalho 
inclusivos, a garantia de uma proteção 
social adequada, a existência de serviços 
públicos de qualidade, acessíveis do ponto 
de vista financeiro e geográfico, a luta 
contra a pobreza e a exclusão social e 
níveis elevados de educação e formação, 
conforme enunciado no artigo 9.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.
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Or. sk

Alteração 51
Guido Reil

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Cabe à União combater a exclusão 
social e a discriminação, promover a 
justiça social e a proteção sociais, bem 
como a igualdade entre homens e 
mulheres, a solidariedade entre as 
gerações e a proteção dos direitos da 
criança. Na definição e na execução das 
suas políticas e ações, a União tem em 
conta as exigências relacionadas com a 
promoção de um nível elevado de 
emprego, a garantia de uma proteção social 
adequada, a luta contra a pobreza e a 
exclusão social e níveis elevados de 
educação e formação, conforme enunciado 
no artigo 9.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

(2) Na definição e na execução das 
suas políticas e ações, a União tem em 
conta as exigências relacionadas com a 
promoção de um nível elevado de 
emprego, a garantia de uma proteção social 
adequada, a luta contra a pobreza e a 
exclusão social e níveis elevados de 
educação e formação, conforme enunciado 
no artigo 9.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. de

Alteração 52
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Cabe à União combater a exclusão 
social e a discriminação, promover a 
justiça social e a proteção sociais, bem 
como a igualdade entre homens e 
mulheres, a solidariedade entre as gerações 
e a proteção dos direitos da criança. Na 
definição e na execução das suas políticas e 
ações, a União tem em conta as exigências 

(2) Cabe à União combater a exclusão 
social e a discriminação, promover a 
justiça social e a proteção sociais, bem 
como a igualdade entre homens e 
mulheres, a solidariedade entre as gerações 
e a proteção dos direitos da criança, além 
da saúde dos idosos. Na definição e na 
execução das suas políticas e ações, a 
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relacionadas com a promoção de um nível 
elevado de emprego, a garantia de uma 
proteção social adequada, a luta contra a 
pobreza e a exclusão social e níveis 
elevados de educação e formação, 
conforme enunciado no artigo 9.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

União tem em conta as repercussões 
económicas da COVID-19 e concentra-se 
em evitar o encerramento de empresas 
viáveis, a fim de proteger o emprego 
existente, com a garantia de uma proteção 
social adequada. A UE deve continuar a 
trabalhar na luta contra a pobreza e a 
exclusão social e na promoção de níveis 
elevados de educação e formação, 
conforme enunciado no artigo 9.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

Or. es

Alteração 53
Anne Sander

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Cabe à União combater a exclusão 
social e a discriminação, promover a 
justiça social e a proteção sociais, bem 
como a igualdade entre homens e 
mulheres, a solidariedade entre as gerações 
e a proteção dos direitos da criança. Na 
definição e na execução das suas políticas e 
ações, a União tem em conta as exigências 
relacionadas com a promoção de um nível 
elevado de emprego, a garantia de uma 
proteção social adequada, a luta contra a 
pobreza e a exclusão social e níveis 
elevados de educação e formação, 
conforme enunciado no artigo 9.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

(2) Cabe à União combater a pobreza, 
a exclusão social e a discriminação, 
promover a justiça social e a proteção 
sociais, bem como a igualdade entre 
homens e mulheres, a solidariedade entre 
as gerações e a proteção dos direitos da 
criança. Na definição e na execução das 
suas políticas e ações, a União tem em 
conta as exigências relacionadas com a 
promoção de um nível elevado de emprego 
e de um mercado de trabalho inclusivo e 
de qualidade, a garantia de uma proteção 
social adequada, a luta contra a pobreza e a 
exclusão social e níveis elevados de 
educação e formação, incluindo a 
aprendizagem ao longo da vida, conforme 
enunciado no artigo 9.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. fr
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Alteração 54
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Cabe à União combater a exclusão 
social e a discriminação, promover a 
justiça social e a proteção sociais, bem 
como a igualdade entre homens e 
mulheres, a solidariedade entre as gerações 
e a proteção dos direitos da criança. Na 
definição e na execução das suas políticas e 
ações, a União tem em conta as exigências 
relacionadas com a promoção de um nível 
elevado de emprego, a garantia de uma 
proteção social adequada, a luta contra a 
pobreza e a exclusão social e níveis 
elevados de educação e formação, 
conforme enunciado no artigo 9.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

(2) Cabe à União combater a exclusão 
social e a discriminação, promover a 
justiça social e a proteção sociais, bem 
como a igualdade entre homens e 
mulheres, a solidariedade entre as 
gerações, a inclusão das pessoas com 
deficiência e a proteção dos direitos da 
criança e de outros grupos vulneráveis. Na 
definição e na execução das suas políticas e 
ações, a União tem em conta as exigências 
relacionadas com a promoção de mercados 
de trabalho inclusivos, o pleno emprego, a 
negociação coletiva e salários dignos, a 
garantia de uma proteção social adequada 
para todos, a luta contra a pobreza e a 
exclusão social, níveis elevados de 
educação e formação e a proteção da 
saúde humana.

Or. en

Alteração 55
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Cabe à União combater a exclusão 
social e a discriminação, promover a 
justiça social e a proteção sociais, bem 
como a igualdade entre homens e 
mulheres, a solidariedade entre as gerações 

(2) Cabe à União combater a exclusão 
social e a discriminação, promover a 
justiça social e a proteção sociais, bem 
como a igualdade entre homens e 
mulheres, a solidariedade entre as gerações 
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e a proteção dos direitos da criança. Na 
definição e na execução das suas políticas e 
ações, a União tem em conta as exigências 
relacionadas com a promoção de um nível 
elevado de emprego, a garantia de uma 
proteção social adequada, a luta contra a 
pobreza e a exclusão social e níveis 
elevados de educação e formação, 
conforme enunciado no artigo 9.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

e a proteção dos direitos da criança e das 
camadas mais desfavorecidas da 
população. Na definição e na execução das 
suas políticas e ações, a União tem em 
conta as exigências relacionadas com a 
promoção de um nível elevado de 
emprego, a garantia de um nível de vida 
digno e de uma proteção social adequada, a 
luta contra a pobreza e a exclusão social e 
níveis elevados de educação e formação 
para todos, conforme enunciado no artigo 
9.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia.

Or. fr

Alteração 56
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Cabe à União combater a exclusão 
social e a discriminação, promover a 
justiça social e a proteção sociais, bem 
como a igualdade entre homens e 
mulheres, a solidariedade entre as gerações 
e a proteção dos direitos da criança. Na 
definição e na execução das suas políticas e 
ações, a União tem em conta as exigências 
relacionadas com a promoção de um nível 
elevado de emprego, a garantia de uma 
proteção social adequada, a luta contra a 
pobreza e a exclusão social e níveis 
elevados de educação e formação, 
conforme enunciado no artigo 9.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

(2) Cabe à União combater todas as 
formas de pobreza, exclusão social e 
discriminação, a fim de garantir os mais 
elevados níveis de justiça social e de 
proteção social, bem como a igualdade 
entre homens e mulheres, a solidariedade 
entre as gerações e a proteção dos direitos 
da criança. Na definição e na execução das 
suas políticas e ações, a União tem em 
conta as exigências relacionadas com a 
promoção de um nível elevado de 
emprego, a garantia de uma proteção social 
adequada, a luta contra a pobreza e a 
exclusão social e níveis elevados de 
educação e formação, conforme enunciado 
no artigo 9.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. it
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Alteração 57
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Cabe à União combater a exclusão 
social e a discriminação, promover a 
justiça social e a proteção sociais, bem 
como a igualdade entre homens e 
mulheres, a solidariedade entre as gerações 
e a proteção dos direitos da criança. Na 
definição e na execução das suas políticas e 
ações, a União tem em conta as exigências 
relacionadas com a promoção de um nível 
elevado de emprego, a garantia de uma 
proteção social adequada, a luta contra a 
pobreza e a exclusão social e níveis 
elevados de educação e formação, 
conforme enunciado no artigo 9.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

(2) Cabe à União combater a exclusão 
social e a discriminação, promover a 
justiça social e a proteção sociais, bem 
como a igualdade entre homens e 
mulheres, a solidariedade entre as 
gerações, a inclusão das pessoas com 
deficiência e a proteção dos direitos da 
criança. Na definição e na execução das 
suas políticas e ações, a União tem em 
conta as exigências relacionadas com a 
promoção de um nível elevado de 
emprego, a garantia de uma proteção social 
adequada, a luta contra a pobreza e a 
exclusão social e níveis elevados de 
educação e formação, conforme enunciado 
no artigo 9.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. pl

Alteração 58
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Cabe à União combater a exclusão 
social e a discriminação, promover a 
justiça social e a proteção sociais, bem 
como a igualdade entre homens e 
mulheres, a solidariedade entre as gerações 
e a proteção dos direitos da criança. Na 
definição e na execução das suas políticas e 
ações, a União tem em conta as exigências 
relacionadas com a promoção de um nível 
elevado de emprego, a garantia de uma 

(2) Cabe à União combater a exclusão 
social, a pobreza, a privação material e a 
discriminação, promover a justiça social e 
a proteção sociais, bem como a igualdade 
entre homens e mulheres, a solidariedade 
entre as gerações e a proteção dos direitos 
da criança. Na definição e na execução das 
suas políticas e ações, a União tem em 
conta as exigências relacionadas com a 
promoção de um nível elevado de 
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proteção social adequada, a luta contra a 
pobreza e a exclusão social e níveis 
elevados de educação e formação, 
conforme enunciado no artigo 9.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

emprego, a garantia de uma proteção social 
adequada, a luta contra a pobreza e a 
exclusão social e níveis elevados de 
educação e formação, conforme enunciado 
no artigo 9.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. fr

Alteração 59
Antonius Manders

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Cabe à União combater a exclusão 
social e a discriminação, promover a 
justiça social e a proteção sociais, bem 
como a igualdade entre homens e 
mulheres, a solidariedade entre as gerações 
e a proteção dos direitos da criança. Na 
definição e na execução das suas políticas e 
ações, a União tem em conta as exigências 
relacionadas com a promoção de um nível 
elevado de emprego, a garantia de uma 
proteção social adequada, a luta contra a 
pobreza e a exclusão social e níveis 
elevados de educação e formação, 
conforme enunciado no artigo 9.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

(2) Cabe à União combater a exclusão 
social e a discriminação, incluindo a 
discriminação baseada na idade, 
promover a justiça social e a proteção 
sociais, bem como a igualdade entre 
homens e mulheres, a solidariedade entre 
as gerações e a proteção dos direitos da 
criança. Na definição e na execução das 
suas políticas e ações, a União tem em 
conta as exigências relacionadas com a 
promoção de um nível elevado de 
emprego, a garantia de uma proteção social 
adequada, a luta contra a pobreza e a 
exclusão social e níveis elevados de 
educação e formação, conforme enunciado 
no artigo 9.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE).

Or. nl

Alteração 60
Tomáš Zdechovský

Proposta de decisão
Considerando 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) Cabe à União combater a exclusão 
social e a discriminação, promover a 
justiça social e a proteção sociais, bem 
como a igualdade entre homens e 
mulheres, a solidariedade entre as gerações 
e a proteção dos direitos da criança. Na 
definição e na execução das suas políticas e 
ações, a União tem em conta as exigências 
relacionadas com a promoção de um nível 
elevado de emprego, a garantia de uma 
proteção social adequada, a luta contra a 
pobreza e a exclusão social e níveis 
elevados de educação e formação, 
conforme enunciado no artigo 9.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

(2) Cabe à União combater a exclusão 
social, a pobreza e a discriminação, 
promover a justiça social e a proteção 
sociais, bem como a igualdade entre 
homens e mulheres, a solidariedade entre 
as gerações e a proteção dos direitos da 
criança. Na definição e na execução das 
suas políticas e ações, a União tem em 
conta as exigências relacionadas com a 
promoção de um nível elevado de 
emprego, a garantia de uma proteção social 
adequada, a luta contra a pobreza e a 
exclusão social e níveis elevados de 
educação e formação, conforme enunciado 
no artigo 9.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Alteração 61
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em conformidade com o Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), a União concebeu e aplicou 
instrumentos de coordenação no domínio 
das políticas económicas e de emprego. No 
quadro destes instrumentos, as presentes 
orientações para as políticas de emprego 
dos Estados-Membros, juntamente com as 
orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União constantes da 
Recomendação (UE) n.º 2015/1184 do 
Conselho5, constituem as Orientações 
Integradas. Entendem-se como uma 
ferramenta para orientar a aplicação das 
políticas a nível nacional e da União, 
reflexo da interdependência entre os 

(3) Em conformidade com o Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), a União concebeu e aplicou 
instrumentos de coordenação no domínio 
das políticas económicas e de emprego. No 
quadro destes instrumentos, as presentes 
orientações para as políticas de emprego 
dos Estados-Membros, juntamente com as 
orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União constantes da 
Recomendação (UE) n.º 2015/1184 do 
Conselho5, constituem as Orientações 
Integradas. Tendo em conta a situação 
sem precedentes causada pela pandemia 
de COVID-19, as Orientações Integradas 
devem orientar a aplicação das políticas a 
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Estados-Membros. O conjunto de políticas 
e reformas nacionais e europeias 
coordenadas daí resultante materializa-se 
numa conjugação adequada e sustentável 
de políticas económicas e de emprego, de 
que se esperam repercussões positivas.

nível nacional e da União, reflexo da 
interdependência entre os 
Estados-Membros e do espírito de plena 
solidariedade económica e social, a fim de 
abordar adequadamente as graves 
consequências provocadas pela pandemia. 
O conjunto de políticas e reformas 
nacionais e europeias coordenadas daí 
resultante materializa-se numa conjugação 
adequada de políticas económicas e de 
emprego, de que se esperam repercussões 
positivas a nível socioeconómico no 
interior de todos os Estados-Membros.

__________________ __________________
5 Recomendação (UE) n.º 2015/1184 do 
Conselho, de 14 de julho de 2015, relativa 
às orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União Europeia (JO L 192 de 18.7.2015, 
p. 27).

5 Recomendação (UE) n.º 2015/1184 do 
Conselho, de 14 de julho de 2015, relativa 
às orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União Europeia (JO L 192 de 18.7.2015, 
p. 27).

Or. it

Alteração 62
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em conformidade com o Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), a União concebeu e aplicou 
instrumentos de coordenação no domínio 
das políticas económicas e de emprego. No 
quadro destes instrumentos, as presentes 
orientações para as políticas de emprego 
dos Estados-Membros, juntamente com as 
orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União constantes da Recomendação (UE 5) 
n.º 2015/1184 do Conselho (5 ), constituem 
as Orientações Integradas. Entendem-se 

(3) Em conformidade com o Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), a União concebeu e aplicou 
instrumentos de coordenação no domínio 
das políticas económicas e de emprego. No 
quadro destes instrumentos, as presentes 
orientações para as políticas de emprego 
dos Estados-Membros, juntamente com as 
orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União constantes da Recomendação (UE 5) 
n.º 2015/1184 do Conselho (5 ), constituem 
as Orientações Integradas. Devem ser 
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como uma ferramenta para orientar a 
aplicação das políticas a nível nacional e da 
União, reflexo da interdependência entre os 
Estados-Membros. O conjunto de políticas 
e reformas nacionais e europeias 
coordenadas daí resultante materializa-se 
numa conjugação adequada e sustentável 
de políticas económicas e de emprego, de 
que se esperam repercussões positivas.

consentâneas com a estratégia global da 
União definida nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, no Pacto 
Ecológico e no Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais e entender-se como uma 
ferramenta para orientar a aplicação das 
políticas a nível nacional e da União, 
reflexo da interdependência entre os 
Estados-Membros. O conjunto de políticas 
e reformas nacionais e europeias 
coordenadas daí resultante materializa-se 
numa conjugação adequada e sustentável 
de políticas económicas e de emprego, de 
que se esperam repercussões positivas.

__________________ __________________
5 Recomendação (UE) n.º 2015/1184 do 
Conselho, de 14 de julho de 2015, relativa 
às orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União Europeia (JO L 192 de 18.7.2015, 
p. 27).

5 Recomendação (UE) n.º 2015/1184 do 
Conselho, de 14 de julho de 2015, relativa 
às orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União Europeia (JO L 192 de 18.7.2015, 
p. 27).

Or. fr

Alteração 63
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em conformidade com o Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), a União concebeu e aplicou 
instrumentos de coordenação no domínio 
das políticas económicas e de emprego. No 
quadro destes instrumentos, as presentes 
orientações para as políticas de emprego 
dos Estados-Membros, juntamente com as 
orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União constantes da Recomendação (UE) 
n.º 2015/1184 do Conselho (5), constituem 
as Orientações Integradas. Entendem-se 
uma ferramenta para orientar a aplicação 

(3) Em conformidade com o Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), a União concebeu e aplicou 
instrumentos de coordenação no domínio 
das políticas económicas e de emprego. No 
quadro destes instrumentos, as presentes 
orientações para as políticas de emprego 
dos Estados-Membros, juntamente com as 
orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União constantes da Recomendação (UE) 
n.º 2015/1184 do Conselho (5), constituem 
as Orientações Integradas. Entendem-se 
uma ferramenta para orientar a aplicação 
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das políticas a nível nacional e da União, 
reflexo da interdependência entre os 
Estados-Membros. O conjunto de políticas 
e reformas nacionais e europeias 
coordenadas daí resultante materializa-se 
numa conjugação adequada e sustentável 
de políticas económicas e de emprego, de 
que se esperam repercussões positivas.

das políticas a nível nacional e da União, 
reflexo da interdependência entre os 
Estados-Membros. O conjunto de políticas 
e reformas nacionais e europeias 
coordenadas daí resultante materializa-se 
numa conjugação adequada e sustentável 
de políticas económicas e de emprego, de 
que se esperam repercussões positivas, 
bem como numa resposta eficaz ao 
impacto da COVID-19 nos mercados de 
trabalho e nas economias dos Estados-
Membros.

__________________ __________________
5 Recomendação (UE) n.º 2015/1184 do 
Conselho, de 14 de julho de 2015, relativa 
às orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União Europeia (JO L 192 de 18.7.2015, 
p. 27).

5 Recomendação (UE) n.º 2015/1184 do 
Conselho, de 14 de julho de 2015, relativa 
às orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União Europeia (JO L 192 de 18.7.2015, 
p. 27).

Or. pl

Alteração 64
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em conformidade com o Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), a União concebeu e aplicou 
instrumentos de coordenação no domínio 
das políticas económicas e de emprego. No 
quadro destes instrumentos, as presentes 
orientações para as políticas de emprego 
dos Estados-Membros, juntamente com as 
orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União constantes da Recomendação (UE) 
n.º 2015/1184 do Conselho (5 ), constituem 
as Orientações Integradas. Entendem-se 
uma ferramenta para orientar a aplicação 
das políticas a nível nacional e da União, 
reflexo da interdependência entre os 

(3) Em conformidade com o Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), a União concebeu e aplicou 
instrumentos de coordenação no domínio 
das políticas económicas e de emprego. No 
quadro destes instrumentos, as presentes 
orientações para as políticas de emprego 
dos Estados-Membros, juntamente com as 
orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União constantes da Recomendação (UE) 
n.º 2015/1184 do Conselho (5 ), constituem 
as Orientações Integradas. Entendem-se 
uma ferramenta para orientar a aplicação 
das políticas a nível nacional e da União, 
reflexo da interdependência entre os 
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Estados-Membros. O conjunto de políticas 
e reformas nacionais e europeias 
coordenadas daí resultante materializa-se 
numa conjugação adequada e sustentável 
de políticas económicas e de emprego, de 
que se esperam repercussões positivas.

Estados-Membros. O conjunto de políticas 
e reformas nacionais e europeias 
coordenadas daí resultante materializa-se 
numa conjugação adequada e sustentável 
de políticas económicas e de emprego, em 
consonância com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável pertinentes, 
de que se esperam repercussões positivas.

__________________ __________________
5 Recomendação (UE) n.º 2015/1184 do 
Conselho, de 14 de julho de 2015, relativa 
às orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União Europeia (JO L 192 de 18.7.2015, 
p. 27).

5 Recomendação (UE) n.º 2015/1184 do 
Conselho, de 14 de julho de 2015, relativa 
às orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União Europeia (JO L 192 de 18.7.2015, 
p. 27).

Or. en

Alteração 65
Anne Sander

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em conformidade com o Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), a União concebeu e aplicou 
instrumentos de coordenação no domínio 
das políticas económicas e de emprego. No 
quadro destes instrumentos, as presentes 
orientações para as políticas de emprego 
dos Estados-Membros, juntamente com as 
orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União constantes da Recomendação (UE 5) 
n.º 2015/1184 do Conselho (5 ), constituem 
as Orientações Integradas. Entendem-se 
como uma ferramenta para orientar a 
aplicação das políticas a nível nacional e da 
União, reflexo da interdependência entre os 
Estados-Membros. O conjunto de políticas 
e reformas nacionais e europeias 
coordenadas daí resultante materializa-se 
numa conjugação adequada e sustentável 

(3) Em conformidade com o Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), a União concebeu e aplicou 
instrumentos de coordenação no domínio 
das políticas económicas e de emprego. No 
quadro destes instrumentos, as presentes 
orientações para as políticas de emprego 
dos Estados-Membros, juntamente com as 
orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União constantes da Recomendação (UE 5) 
n.º 2015/1184 do Conselho (5 ), constituem 
as Orientações Integradas. Entendem-se 
como uma ferramenta para orientar a 
aplicação das políticas a nível nacional e da 
União, reflexo da interdependência entre os 
Estados-Membros. O conjunto de políticas 
e reformas nacionais e europeias 
coordenadas daí resultante deverá traduzir-
se num mercado de trabalho resiliente e 
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de políticas económicas e de emprego, de 
que se esperam repercussões positivas.

de qualidade.

__________________ __________________
5 Recomendação (UE) n.º 2015/1184 do 
Conselho, de 14 de julho de 2015, relativa 
às orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União Europeia (JO L 192 de 18.7.2015, 
p. 27).

5 Recomendação (UE) n.º 2015/1184 do 
Conselho, de 14 de julho de 2015, relativa 
às orientações gerais para as políticas 
económicas dos Estados-Membros e da 
União Europeia (JO L 192 de 18.7.2015, 
p. 27).

Or. fr

Alteração 66
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) As orientações para as políticas de 
emprego dos Estados-Membros estão 
estruturadas em consonância com as 
novas disposições adotadas a nível da 
União para ajudar os Estados-Membros a 
fazer face ao impacto sanitário, 
económico e social sem precedentes 
causado pela pandemia de COVID-19, 
permitindo-lhes adotar todas as medidas 
necessárias para garantir a plena 
proteção de todos os cidadãos, tanto a 
nível de emprego como de salário, e das 
empresas, bem como a saúde e a 
segurança no trabalho.

Or. it

Alteração 67
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Proposta de decisão
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) As orientações para as políticas de 
emprego são coerentes com o Pacto de 
Estabilidade e Crescimento, a legislação 
vigente e as várias iniciativas da União, 
incluindo a Recomendação do Conselho, 
de 22 de abril de 2013, relativa ao 
estabelecimento de uma Garantia para a 
Juventude (6 ), a Recomendação do 
Conselho, de 15 de fevereiro de 2016, 
sobre a integração dos desempregados de 
longa duração no mercado de trabalho (7 ), 
a Recomendação do Conselho, de 19 de 
dezembro de 2016, sobre percursos de 
melhoria de competências (8 ), a 
Recomendação do Conselho, de 15 de 
março de 2018, relativa a um Quadro 
Europeu para a Qualidade e a Eficácia da 
Aprendizagem (9 ), a Recomendação do 
Conselho, de 22 de maio de 2018, sobre as 
Competências Essenciais para a 
Aprendizagem ao Longo da Vida (10 ), a 
Recomendação do Conselho, de 22 de 
maio de 2019, relativa a sistemas de 
educação e acolhimento na primeira 
infância de elevada qualidade (11 ) e a 
Recomendação do Conselho de 8 de 
novembro de 2019 relativa ao acesso à 
proteção social dos trabalhadores por conta 
de outrem e por conta própria (12 ).

(4) As orientações para as políticas de 
emprego devem contribuir para a 
realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, a aplicação 
da nossa estratégia de crescimento 
definida pelo Pacto Ecológico e a 
concretização do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais. Estas orientações para as 
políticas de emprego são igualmente 
coerentes com o Pacto de Estabilidade e 
Crescimento, a legislação vigente e as 
várias iniciativas da União, incluindo a 
Recomendação do Conselho, de 22 de abril 
de 2013, relativa ao estabelecimento de 
uma Garantia para a Juventude (6 ), a 
Recomendação do Conselho, de 15 de 
fevereiro de 2016, sobre a integração dos 
desempregados de longa duração no 
mercado de trabalho (7 ), a Recomendação 
do Conselho, de 19 de dezembro de 2016, 
sobre percursos de melhoria de 
competências (8 ), a Recomendação do 
Conselho, de 15 de março de 2018, relativa 
a um Quadro Europeu para a Qualidade e a 
Eficácia da Aprendizagem (9 ), a 
Recomendação do Conselho, de 22 de 
maio de 2018, sobre as Competências 
Essenciais para a Aprendizagem ao Longo 
da Vida (10 ), a Recomendação do 
Conselho, de 22 de maio de 2019, relativa 
a sistemas de educação e acolhimento na 
primeira infância de elevada qualidade (11 ) 
e a Recomendação do Conselho de 8 de 
novembro de 2019 relativa ao acesso à 
proteção social dos trabalhadores por conta 
de outrem e por conta própria (12 ).

__________________ __________________
6 JO C 120 de 26.4.2013, p. 1. 6 JO C 120 de 26.4.2013, p. 1.
7 JO C 67 de 20.2.2016, p. 1. 7 JO C 67 de 20.2.2016, p. 1.
8 JO C 484 de 24.12.2016, p. 1. 8 JO C 484 de 24.12.2016, p. 1.
9 JO C 153 de 2.5.2018, p. 1. 9 JO C 153 de 2.5.2018, p. 1.
10 JO C 189 de 4.6.2018, p. 1. 10 JO C 189 de 4.6.2018, p. 1.
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11 JO C 189 de 5.6.2019, p. 4. 11 JO C 189 de 5.6.2019, p. 4.
12 JO C 387 de 15.11.2019, p. 1. 12 JO C 387 de 15.11.2019, p. 1.

Or. fr

Alteração 68
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As orientações para as políticas de 
emprego são coerentes com o Pacto de 
Estabilidade e Crescimento, a legislação 
vigente e as várias iniciativas da União, 
incluindo a Recomendação do Conselho, 
de 22 de abril de 2013, relativa ao 
estabelecimento de uma Garantia para a 
Juventude6, a Recomendação do Conselho, 
de 15 de fevereiro de 2016, sobre a 
integração dos desempregados de longa 
duração no mercado de trabalho7, a 
Recomendação do Conselho, de 19 de 
dezembro de 2016, sobre percursos de 
melhoria de competências8, a 
Recomendação do Conselho, de 15 de 
março de 2018, relativa a um Quadro 
Europeu para a Qualidade e a Eficácia da 
Aprendizagem9, a Recomendação do 
Conselho, de 22 de maio de 2018, sobre as 
Competências Essenciais para a 
Aprendizagem ao Longo da Vida10, a 
Recomendação do Conselho, de 22 de 
maio de 2019, relativa a sistemas de 
educação e acolhimento na primeira 
infância de elevada qualidade11 e a 
Recomendação do Conselho de 8 de 
novembro de 2019 relativa ao acesso à 
proteção social dos trabalhadores por conta 
de outrem e por conta própria12.

(4) As orientações para as políticas de 
emprego contribuem para a plena 
execução do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e do Pacto 
Ecológico Europeu e são coerentes com a 
legislação vigente e com várias iniciativas 
da União, incluindo a Recomendação do 
Conselho, de 22 de abril de 2013, relativa 
ao estabelecimento de uma Garantia para a 
Juventude6, a Recomendação do Conselho, 
de 15 de fevereiro de 2016, sobre a 
integração dos desempregados de longa 
duração no mercado de trabalho7, a 
Recomendação do Conselho, de 19 de 
dezembro de 2016, sobre percursos de 
melhoria de competências8, a 
Recomendação do Conselho, de 15 de 
março de 2018, relativa a um Quadro 
Europeu para a Qualidade e a Eficácia da 
Aprendizagem9, a Recomendação do 
Conselho, de 22 de maio de 2018, sobre as 
Competências Essenciais para a 
Aprendizagem ao Longo da Vida10, a 
Recomendação do Conselho, de 22 de 
maio de 2019, relativa a sistemas de 
educação e acolhimento na primeira 
infância de elevada qualidade11 e a 
Recomendação do Conselho de 8 de 
novembro de 2019 relativa ao acesso à 
proteção social dos trabalhadores por conta 
de outrem e por conta própria12.
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__________________ __________________
6 JO C 120 de 26.4.2013, p. 1. 6 JO C 120 de 26.4.2013, p. 1.
7 JO C 67 de 20.2.2016, p. 1. 7 JO C 67 de 20.2.2016, p. 1.
8 JO C 484 de 24.12.2016, p. 1. 8 JO C 484 de 24.12.2016, p. 1.
9 JO C 153 de 2.5.2018, p. 1. 9 JO C 153 de 2.5.2018, p. 1.
10 JO C 189 de 4.6.2018, pp. 1-13. 10 JO C 189 de 4.6.2018, pp. 1-13.
11 JO C 189 de 5.6.2019, pp. 4-14. 11 JO C 189 de 5.6.2019, pp. 4-14.
12 JO C 387 de 15.11.2019, pp. 1-8. 12 JO C 387 de 15.11.2019, pp. 1-8.

Or. it

Alteração 69
Peter Lundgren

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Semestre Europeu conjuga os 
diferentes instrumentos num quadro 
abrangente de coordenação e supervisão 
das políticas económicas e de emprego. 
Ao mesmo tempo que prossegue objetivos 
de sustentabilidade ambiental, 
produtividade, equidade e estabilidade, o 
Semestre Europeu integra os princípios 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
incluindo um diálogo estreito com os 
parceiros sociais, a sociedade civil e 
outras partes interessadas. O Semestre 
Europeu contribui para a realização dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(13). As políticas económicas e de emprego 
da União e dos Estados-Membros devem 
andar a par da transição da Europa para 
uma economia digital, neutra em termos 
de clima e sustentável do ponto de vista 
ambiental, e simultaneamente reforçar a 
competitividade, fomentar a inovação, 
promover a justiça social e a igualdade de 
oportunidades, bem como combater as 
desigualdades e as disparidades regionais.

Suprimido
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__________________
13 Resolução A/RES/70/1 da ONU.

Or. en

Alteração 70
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Semestre Europeu conjuga os 
diferentes instrumentos num quadro 
abrangente de coordenação e supervisão 
das políticas económicas e de emprego. Ao 
mesmo tempo que prossegue objetivos de 
sustentabilidade ambiental, produtividade, 
equidade e estabilidade, o Semestre 
Europeu integra os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, incluindo um 
diálogo estreito com os parceiros sociais, a 
sociedade civil e outras partes interessadas. 
O Semestre Europeu contribui para a 
realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (13). As 
políticas económicas e de emprego da 
União e dos Estados-Membros devem 
andar a par da transição da Europa para 
uma economia digital, neutra em termos de 
clima e sustentável do ponto de vista 
ambiental, e simultaneamente reforçar a 
competitividade, fomentar a inovação, 
promover a justiça social e a igualdade de 
oportunidades, bem como combater as 
desigualdades e as disparidades regionais.

(5) O Semestre Europeu conjuga os 
diferentes instrumentos num quadro 
abrangente de coordenação e supervisão 
das políticas económicas, de emprego, 
sociais e ambientais. O processo do 
Semestre Europeu deverá constituir o 
instrumento global de governação para 
garantir uma recuperação social e 
economicamente equilibrada, devendo ser 
revisto ao mesmo tempo que a Estratégia 
Anual para o Crescimento Sustentável, de 
modo a refletir plenamente a nova 
situação e garantir que os objetivos 
sociais, ambientais e económicos tenham 
a mesma prioridade. Ao mesmo tempo que 
prossegue objetivos de sustentabilidade 
ambiental, produtividade, equidade e 
estabilidade, o Semestre Europeu deve 
integrar ainda mais os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, incluindo um 
diálogo mais estreito com os parceiros 
sociais, a sociedade civil e outras partes 
interessadas, e apoiar a realização dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(13), nomeadamente, a igualdade entre 
homens e mulheres. As políticas 
económicas e de emprego da União e dos 
Estados-Membros devem andar a par da 
transição da Europa para uma economia 
digital, neutra em termos de clima e 
sustentável do ponto de vista ambiental, e 
simultaneamente reforçar a 
competitividade, fomentar a inovação, 
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promover a justiça social e a igualdade de 
oportunidades, bem como combater as 
desigualdades e as disparidades regionais. 
O Índice de Igualdade de Género 
permitira melhorar a integração da 
perspetiva de género no Semestre 
Europeu como instrumento para 
acompanhar os progressos na consecução 
dos objetivos sociais e em matéria de 
emprego, a fim de reconhecer os efeitos 
das políticas macroeconómicas a nível da 
igualdade de género.

__________________ __________________
13 Resolução A/RES/70/1 da ONU. 13 Resolução A/RES/70/1 da ONU.

Or. en

Alteração 71
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Semestre Europeu conjuga os 
diferentes instrumentos num quadro 
abrangente de coordenação e supervisão 
das políticas económicas e de emprego. Ao 
mesmo tempo que prossegue objetivos de 
sustentabilidade ambiental, produtividade, 
equidade e estabilidade, o Semestre 
Europeu integra os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, incluindo um 
diálogo estreito com os parceiros sociais, a 
sociedade civil e outras partes interessadas. 
O Semestre Europeu contribui para a 
realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável13. As 
políticas económicas e de emprego da 
União e dos Estados-Membros devem 
andar a par da transição da Europa para 
uma economia digital, neutra em termos de 
clima e sustentável do ponto de vista 
ambiental, e simultaneamente reforçar a 
competitividade, fomentar a inovação, 

(5) Devido à grave crise na União 
Europeia resultante da pandemia de 
COVID-19, os diferentes instrumentos do 
Semestre Europeu deverão ser, o mais 
rapidamente possível, sujeitos a uma 
revisão profunda, a fim de permitir que 
todos os Estados-Membros protejam todos 
os cidadãos e as empresas das 
consequências desta crise a nível da 
saúde, do emprego e dos rendimentos, 
criando um novo quadro abrangente 
multilateral integrado de coordenação das 
políticas económicas e de emprego que 
reforce a verdadeira cooperação e a 
solidariedade entre os vários Estados-
Membros, inclusive após a pandemia. No 
contexto da prossecução da equidade e 
dos mais altos níveis de sustentabilidade 
ambiental e de coesão económica, social e 
territorial, a revisão do Semestre Europeu 
deve contribuir para aplicar, de forma 
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promover a justiça social e a igualdade de 
oportunidades, bem como combater as 
desigualdades e as disparidades regionais.

plena e rápida, os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, incluindo um 
diálogo estreito com os parceiros sociais, a 
sociedade civil e outras partes interessadas. 
O Semestre Europeu deverá apoiar de 
forma mais eficaz a realização dos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável13. As políticas económicas e de 
emprego da União e dos Estados-Membros 
devem andar a par da transição da Europa 
para uma economia circular e digital 
inclusiva, neutra em termos de clima e 
sustentável do ponto de vista ambiental, e 
simultaneamente reforçar a 
competitividade, fomentar a inovação e 
garantir os mais altos níveis de justiça 
social e a igualdade de oportunidades, 
procurando eliminar as desigualdades e as 
disparidades regionais.

__________________ __________________
13 Resolução A/RES/70/1 da ONU. 13 Resolução A/RES/70/1 da ONU.

Or. it

Alteração 72
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Johan 
Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Semestre Europeu conjuga os 
diferentes instrumentos num quadro 
abrangente de coordenação e supervisão 
das políticas económicas e de emprego. Ao 
mesmo tempo que prossegue objetivos de 
sustentabilidade ambiental, produtividade, 
equidade e estabilidade, o Semestre 
Europeu integra os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, incluindo um 
diálogo estreito com os parceiros sociais, a 
sociedade civil e outras partes interessadas. 

(5) O Semestre Europeu conjuga os 
diferentes instrumentos num quadro 
abrangente de coordenação e supervisão 
das políticas económicas, de emprego, 
sociais e ambientais. O processo do 
Semestre Europeu deverá constituir o 
instrumento global de governação para 
garantir uma recuperação social e 
economicamente equilibrada, devendo ser 
revisto ao mesmo tempo que a Estratégia 
Anual para o Crescimento Sustentável, de 
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O Semestre Europeu contribui para a 
realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (13). As 
políticas económicas e de emprego da 
União e dos Estados-Membros devem 
andar a par da transição da Europa para 
uma economia digital, neutra em termos de 
clima e sustentável do ponto de vista 
ambiental, e simultaneamente reforçar a 
competitividade, fomentar a inovação, 
promover a justiça social e a igualdade de 
oportunidades, bem como combater as 
desigualdades e as disparidades regionais.

modo a refletir plenamente a nova 
situação e garantir que os objetivos 
sociais, ambientais e económicos tenham 
a mesma prioridade. Ao mesmo tempo que 
prossegue objetivos de sustentabilidade 
ambiental, produtividade, equidade e 
estabilidade, o Semestre Europeu deve 
integrar ainda mais os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, incluindo um 
diálogo mais estreito com os parceiros 
sociais, a sociedade civil e outras partes 
interessadas, e apoiar a realização dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(13 ). As políticas económicas e de emprego 
da União e dos Estados-Membros devem 
andar a par da transição da Europa para 
uma economia digital, neutra em termos de 
clima, sustentável do ponto de vista 
ambiental e socialmente inclusiva, e 
simultaneamente reforçar a 
competitividade, fomentar a inovação, 
promover a justiça social e a igualdade de 
oportunidades, bem como combater as 
desigualdades e as disparidades regionais.

__________________ __________________
13 Resolução A/RES/70/1 da ONU. 13 Resolução A/RES/70/1 da ONU.

Or. en

Alteração 73
Miriam Lexmann

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Semestre Europeu conjuga os 
diferentes instrumentos num quadro 
abrangente de coordenação e supervisão 
das políticas económicas e de emprego. Ao 
mesmo tempo que prossegue objetivos de 
sustentabilidade ambiental, produtividade, 
equidade e estabilidade, o Semestre 
Europeu integra os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, incluindo um 

(5) O Semestre Europeu conjuga os 
diferentes instrumentos num quadro 
abrangente de coordenação e supervisão 
das políticas económicas e de emprego. Ao 
mesmo tempo que prossegue objetivos de 
sustentabilidade ambiental, produtividade, 
equidade e estabilidade, o Semestre 
Europeu integra os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, incluindo um 
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diálogo estreito com os parceiros sociais, a 
sociedade civil e outras partes interessadas. 
O Semestre Europeu contribui para a 
realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (13). As 
políticas económicas e de emprego da 
União e dos Estados-Membros devem 
andar a par da transição da Europa para 
uma economia digital, neutra em termos de 
clima e sustentável do ponto de vista 
ambiental, e simultaneamente reforçar a 
competitividade, fomentar a inovação, 
promover a justiça social e a igualdade de 
oportunidades, bem como combater as 
desigualdades e as disparidades regionais.

diálogo estreito com os parceiros sociais, a 
sociedade civil e outras partes interessadas. 
O Semestre Europeu contribui para a 
realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (13). As 
políticas económicas e de emprego da 
União e dos Estados-Membros devem 
andar a par com a resposta da Europa à 
crise pós-COVID-19 e, tendo em conta os 
efeitos particularmente graves desta crise 
em determinados setores industriais e 
empresariais europeus, apoiar também a 
transição da Europa para uma economia 
digital, inclusiva, neutra em termos de 
clima e sustentável do ponto de vista 
ambiental, e simultaneamente reforçar a 
competitividade, fomentar a inovação, 
promover a justiça social e a igualdade de 
oportunidades, bem como combater as 
desigualdades e as disparidades regionais.

__________________ __________________
13 Resolução A/RES/70/1 da ONU. 13 Resolução A/RES/70/1 da ONU.

Or. sk

Alteração 74
Anne Sander

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Semestre Europeu conjuga os 
diferentes instrumentos num quadro 
abrangente de coordenação e supervisão 
das políticas económicas e de emprego. Ao 
mesmo tempo que prossegue objetivos de 
sustentabilidade ambiental, produtividade, 
equidade e estabilidade, o Semestre 
Europeu integra os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, incluindo um 
diálogo estreito com os parceiros sociais, a 
sociedade civil e outras partes interessadas. 
O Semestre Europeu contribui para a 
realização dos Objetivos de 

(5) O Semestre Europeu conjuga os 
diferentes instrumentos num quadro 
abrangente de coordenação e supervisão 
das políticas económicas e de emprego. Ao 
mesmo tempo que prossegue objetivos de 
sustentabilidade ambiental, produtividade, 
equidade e estabilidade, o Semestre 
Europeu integra os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, incluindo um 
diálogo estreito com os parceiros sociais, a 
sociedade civil e outras partes interessadas. 
O Semestre Europeu contribui para a 
realização dos Objetivos de 
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Desenvolvimento Sustentável (13 ). As 
políticas económicas e de emprego da 
União e dos Estados-Membros devem 
andar a par da transição da Europa para 
uma economia digital, neutra em termos de 
clima e sustentável do ponto de vista 
ambiental, e simultaneamente reforçar a 
competitividade, fomentar a inovação, 
promover a justiça social e a igualdade de 
oportunidades, bem como combater as 
desigualdades e as disparidades regionais.

Desenvolvimento Sustentável (13 ). As 
políticas económicas e de emprego da 
União e dos Estados-Membros devem 
andar a par da transição da Europa para 
uma economia digital, neutra em termos de 
clima e sustentável do ponto de vista 
ambiental, e simultaneamente reforçar a 
competitividade e a produtividade, 
fomentar a inovação, promover a justiça 
social e a igualdade de oportunidades, bem 
como combater as desigualdades e as 
disparidades regionais a fim de garantir 
um desenvolvimento económico, social e 
territorial harmonioso na Europa.

__________________ __________________
13 Resolução A/RES/70/1 da ONU. 13 Resolução A/RES/70/1 da ONU.

Or. fr

Alteração 75
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Semestre Europeu conjuga os 
diferentes instrumentos num quadro 
abrangente de coordenação e supervisão 
das políticas económicas e de emprego. Ao 
mesmo tempo que prossegue objetivos de 
sustentabilidade ambiental, produtividade, 
equidade e estabilidade, o Semestre 
Europeu integra os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, incluindo um 
diálogo estreito com os parceiros sociais, a 
sociedade civil e outras partes interessadas. 
O Semestre Europeu contribui para a 
realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (13 ). As 
políticas económicas e de emprego da 
União e dos Estados-Membros devem 
andar a par da transição da Europa para 

(5) O Semestre Europeu conjuga os 
diferentes instrumentos num quadro 
abrangente de coordenação e supervisão 
das políticas económicas e de emprego. Ao 
mesmo tempo que prossegue objetivos de 
sustentabilidade ambiental, produtividade, 
equidade e estabilidade, o Semestre 
Europeu integra os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, incluindo um 
diálogo estreito com os parceiros sociais, a 
sociedade civil e outras partes interessadas. 
O Semestre Europeu contribui para a 
realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (13 ). As 
políticas económicas e de emprego da 
União e dos Estados-Membros devem 
andar a par da transição da Europa para 
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uma economia digital, neutra em termos de 
clima e sustentável do ponto de vista 
ambiental, e simultaneamente reforçar a 
competitividade, fomentar a inovação, 
promover a justiça social e a igualdade de 
oportunidades, bem como combater as 
desigualdades e as disparidades regionais.

uma economia digital baseada na 
inovação e na tecnologia, neutra em 
termos de clima e sustentável do ponto de 
vista ambiental, e simultaneamente reforçar 
a competitividade, apoiar as PME, 
fomentar a inovação, promover a justiça 
social e a igualdade de oportunidades, 
investir na juventude, bem como combater 
as desigualdades e as disparidades 
regionais.

__________________ __________________
13 Resolução A/RES/70/1 da ONU. 13 Resolução A/RES/70/1 da ONU.

Or. fr

Alteração 76
Evelyn Regner

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Semestre Europeu conjuga os 
diferentes instrumentos num quadro 
abrangente de coordenação e supervisão 
das políticas económicas e de emprego. Ao 
mesmo tempo que prossegue objetivos de 
sustentabilidade ambiental, produtividade, 
equidade e estabilidade, o Semestre 
Europeu integra os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, incluindo um 
diálogo estreito com os parceiros sociais, a 
sociedade civil e outras partes interessadas. 
O Semestre Europeu contribui para a 
realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (13). As 
políticas económicas e de emprego da 
União e dos Estados-Membros devem 
andar a par da transição da Europa para 
uma economia digital, neutra em termos de 
clima e sustentável do ponto de vista 
ambiental, e simultaneamente reforçar a 
competitividade, fomentar a inovação, 
promover a justiça social e a igualdade de 
oportunidades, bem como combater as 

(5) O Semestre Europeu conjuga os 
diferentes instrumentos num quadro 
abrangente de coordenação e supervisão 
das políticas económicas e de emprego. Ao 
mesmo tempo que prossegue objetivos de 
sustentabilidade ambiental, produtividade, 
equidade e estabilidade, o Semestre 
Europeu integra os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, incluindo um 
diálogo estreito com os parceiros sociais, a 
sociedade civil e outras partes interessadas. 
O Semestre Europeu contribui para a 
realização do bem-estar económico, em 
consonância com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (13 ). As 
políticas económicas direcionadas para o 
emprego e a prosperidade com base num 
polígono mágico da União e dos Estados-
Membros devem andar a par da transição 
da Europa para uma economia digital, 
neutra em termos de clima e sustentável do 
ponto de vista ambiental, e 
simultaneamente reforçar a 
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desigualdades e as disparidades regionais. competitividade, fomentar a inovação, 
promover a justiça social e a igualdade de 
oportunidades, bem como combater as 
desigualdades e as disparidades regionais.

__________________ __________________
13 Resolução A/RES/70/1 da ONU. 13 Resolução A/RES/70/1 da ONU.

Or. en

Alteração 77
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Semestre Europeu conjuga os 
diferentes instrumentos num quadro 
abrangente de coordenação e supervisão 
das políticas económicas e de emprego. Ao 
mesmo tempo que prossegue objetivos de 
sustentabilidade ambiental, produtividade, 
equidade e estabilidade, o Semestre 
Europeu integra os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, incluindo um 
diálogo estreito com os parceiros sociais, a 
sociedade civil e outras partes interessadas. 
O Semestre Europeu contribui para a 
realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (13). As 
políticas económicas e de emprego da 
União e dos Estados-Membros devem 
andar a par da transição da Europa para 
uma economia digital, neutra em termos 
de clima e sustentável do ponto de vista 
ambiental, e simultaneamente reforçar a 
competitividade, fomentar a inovação, 
promover a justiça social e a igualdade de 
oportunidades, bem como combater as 
desigualdades e as disparidades regionais.

(5) O Semestre Europeu conjuga os 
diferentes instrumentos num quadro 
abrangente de coordenação e supervisão 
das políticas económicas e de emprego. Ao 
mesmo tempo que prossegue objetivos de 
sustentabilidade ambiental, produtividade, 
equidade e estabilidade, o Semestre 
Europeu integra os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, incluindo um 
diálogo estreito com os parceiros sociais, a 
sociedade civil e outras partes interessadas. 
O Semestre Europeu contribui para a 
realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (13). As 
políticas económicas e de emprego da 
União e dos Estados-Membros devem ser 
reorientadas para, em primeiro lugar, 
fazer face à emergência sanitária que 
continua a afetar gravemente vários 
Estados-Membros e, em segundo lugar, 
proteger as empresas, nomeadamente as 
PME e os trabalhadores independentes. 
Deve procurar-se também reforçar a 
competitividade, fomentar a inovação, 
promover a justiça social e a igualdade de 
oportunidades, bem como combater as 
desigualdades e as disparidades regionais.

__________________ __________________
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13 Resolução A/RES/70/1 da ONU. 13 Resolução A/RES/70/1 da ONU.

Or. es

Alteração 78
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Semestre Europeu conjuga os 
diferentes instrumentos num quadro 
abrangente de coordenação e supervisão 
das políticas económicas e de emprego. Ao 
mesmo tempo que prossegue objetivos de 
sustentabilidade ambiental, produtividade, 
equidade e estabilidade, o Semestre 
Europeu integra os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, incluindo um 
diálogo estreito com os parceiros sociais, a 
sociedade civil e outras partes interessadas. 
O Semestre Europeu contribui para a 
realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (13 ). As 
políticas económicas e de emprego da 
União e dos Estados-Membros devem 
andar a par da transição da Europa para 
uma economia digital, neutra em termos de 
clima e sustentável do ponto de vista 
ambiental, e simultaneamente reforçar a 
competitividade, fomentar a inovação, 
promover a justiça social e a igualdade de 
oportunidades, bem como combater as 
desigualdades e as disparidades regionais.

(5) O Semestre Europeu conjuga os 
diferentes instrumentos num quadro 
abrangente de coordenação e supervisão 
das políticas económicas e de emprego. Ao 
mesmo tempo que prossegue objetivos de 
sustentabilidade ambiental, produtividade, 
equidade e estabilidade, o Semestre 
Europeu integra os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, incluindo um 
diálogo estreito com os parceiros sociais, a 
sociedade civil e outras partes interessadas. 
O Semestre Europeu contribui para a 
realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (13 ). As 
políticas económicas e de emprego da 
União e dos Estados-Membros devem 
andar a par da transição da Europa para 
uma economia digital, neutra em termos de 
clima, inclusiva e sustentável do ponto de 
vista ambiental, que assegure uma 
convergência social ascendente e 
simultaneamente reforçar a 
competitividade, fomentar a inovação, 
promover a justiça social e a igualdade de 
oportunidades, bem como combater as 
desigualdades e as disparidades regionais.

__________________ __________________
13 Resolução A/RES/70/1 da ONU. 13 Resolução A/RES/70/1 da ONU.

Or. fr
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Alteração 79
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Semestre Europeu conjuga os 
diferentes instrumentos num quadro 
abrangente de coordenação e supervisão 
das políticas económicas e de emprego. Ao 
mesmo tempo que prossegue objetivos de 
sustentabilidade ambiental, produtividade, 
equidade e estabilidade, o Semestre 
Europeu integra os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, incluindo um 
diálogo estreito com os parceiros sociais, a 
sociedade civil e outras partes interessadas. 
O Semestre Europeu contribui para a 
realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (13). As 
políticas económicas e de emprego da 
União e dos Estados-Membros devem 
andar a par da transição da Europa para 
uma economia digital, neutra em termos de 
clima e sustentável do ponto de vista 
ambiental, e simultaneamente reforçar a 
competitividade, fomentar a inovação, 
promover a justiça social e a igualdade de 
oportunidades, bem como combater as 
desigualdades e as disparidades regionais.

(5) O Semestre Europeu conjuga os 
diferentes instrumentos num quadro 
abrangente de coordenação e supervisão 
das políticas económicas e de emprego. Ao 
mesmo tempo que prossegue objetivos de 
sustentabilidade ambiental, produtividade, 
equidade e estabilidade, o Semestre 
Europeu integra os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, incluindo um 
diálogo estreito com os parceiros sociais, a 
sociedade civil e outras partes interessadas. 
O Semestre Europeu contribui para a 
realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (13). As 
políticas económicas e de emprego da 
União e dos Estados-Membros devem 
andar a par da transição da Europa para 
uma economia digital, neutra em termos de 
clima e sustentável do ponto de vista 
ambiental, e simultaneamente reforçar a 
competitividade, fomentar a inovação, 
promover a justiça social, a inclusão social 
e a igualdade de oportunidades, bem como 
combater as desigualdades e as 
disparidades regionais.

__________________ __________________
13 Resolução A/RES/70/1 da ONU. 13 Resolução A/RES/70/1 da ONU.

Or. pl

Alteração 80
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius

Proposta de decisão
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) As alterações climáticas e os 
desafios ambientais, a globalização, a 
digitalização e a evolução demográfica vão 
transformar as economias e as sociedades 
europeias. A União e os seus Estados-
Membros devem trabalhar em conjunto 
para agir eficazmente face a estes fatores 
estruturais e adaptar os sistemas existentes 
à medida que for necessário, 
reconhecendo a estreita interdependência 
das economias e dos mercados de trabalho 
dos Estados-Membros, bem como das 
políticas conexas. Isto implica uma ação 
política coordenada, ambiciosa e eficaz ao 
nível da União e dos Estados-Membros, em 
conformidade com o TFUE e as 
disposições da União em matéria de 
governação económica. Esta ação política 
deve ser acompanhada de medidas de 
fomento do investimento sustentável e de 
um compromisso renovado a favor de 
reformas estruturais devidamente 
sequenciadas para melhorar a 
produtividade, o crescimento económico, a 
coesão social e territorial, a convergência 
ascendente, a resiliência e o exercício da 
responsabilidade orçamental. Deve 
combinar medidas do lado da oferta e do 
lado da procura, ao mesmo tempo que tem 
conta o seu impacto no ambiente, na esfera 
social e no emprego.

(6) As alterações climáticas e os 
desafios ambientais, a globalização, a 
digitalização e a evolução demográfica 
estão a transformar as economias e as 
sociedades europeias. A União e os seus 
Estados-Membros devem trabalhar em 
conjunto para agir eficazmente face a estes 
fatores estruturais, retirar ensinamentos 
das crises passadas e presentes e adaptar 
os sistemas existentes para reforçar a 
resiliência e a sustentabilidade, 
reconhecendo a estreita interdependência 
das economias, dos mercados de trabalho 
dos Estados-Membros e das políticas 
conexas. Isto implica uma ação política 
coordenada, ambiciosa e eficaz ao nível da 
União e dos Estados-Membros, com a 
participação dos parceiros sociais a todos 
os níveis, em conformidade com o TFUE e 
exige uma revisão das disposições da 
União em matéria de governação 
económica. Esta ação política deve ser 
acompanhada de medidas de fomento do 
investimento social e ambiental 
sustentável e de um compromisso renovado 
a favor de reformas estruturais 
devidamente sequenciadas para melhorar 
os serviços públicos, a proteção social, o 
diálogo social, a produtividade, o 
crescimento económico, a coesão social e 
territorial, a convergência ascendente e a 
resiliência, adotando ao mesmo tempo 
uma flexibilidade orçamental responsável, 
como previsto na «cláusula de derrogação 
geral» ativada pela decisão do Conselho 
de 23 de março de 2020. A duração da 
validade da «cláusula de derrogação 
geral» tem de refletir a extensão, a 
profundidade e a origem simétrica da 
crise sanitária e económica, bem como a 
duração dos seus efeitos, e deverá 
determinar uma revisão substancial do 
Pacto de Estabilidade e Crescimento, que 
se revelou incapaz de responder aos 
choques económicos, tanto simétricos 
como assimétricos. Deve combinar 
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medidas do lado da oferta e do lado da 
procura, ao mesmo tempo que tem conta o 
seu impacto no ambiente, na esfera social e 
no emprego.

Or. en

Alteração 81
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As alterações climáticas e os 
desafios ambientais, a globalização, a 
digitalização e a evolução demográfica vão 
transformar as economias e as sociedades 
europeias. A União e os seus Estados-
Membros devem trabalhar em conjunto 
para agir eficazmente face a estes fatores 
estruturais e adaptar os sistemas existentes 
à medida que for necessário, reconhecendo 
a estreita interdependência das economias e 
dos mercados de trabalho dos Estados-
Membros, bem como das políticas 
conexas. Isto implica uma ação política 
coordenada, ambiciosa e eficaz ao nível da 
União e dos Estados‑Membros, em 
conformidade com o TFUE e as 
disposições da União em matéria de 
governação económica. Esta ação política 
deve ser acompanhada de medidas de 
fomento do investimento sustentável e de 
um compromisso renovado a favor de 
reformas estruturais devidamente 
sequenciadas para melhorar a 
produtividade, o crescimento económico, a 
coesão social e territorial, a convergência 
ascendente, a resiliência e o exercício da 
responsabilidade orçamental. Deve 
combinar medidas do lado da oferta e do 
lado da procura, ao mesmo tempo que tem 
conta o seu impacto no ambiente, na 
esfera social e no emprego.

(6) A pandemia de COVID-19, as 
alterações climáticas e os desafios 
ambientais, a globalização, a digitalização 
e a evolução demográfica vão transformar 
as economias e as sociedades europeias. A 
União e os seus Estados-Membros devem 
trabalhar em conjunto para agir 
eficazmente face a estes fatores estruturais 
e adaptar os sistemas existentes à medida 
que for necessário. Os Estados-Membros, 
reconhecendo a estreita interdependência 
das economias, dos mercados de trabalho e 
das políticas conexas, devem poder adotar 
as medidas necessárias para eliminar a 
pobreza e a exclusão social, garantindo a 
plena proteção da saúde humana e tendo 
em vista o pleno emprego. Isto implica 
uma ação política coordenada, ambiciosa e 
eficaz ao nível da União e dos 
Estados‑Membros, incluindo a revisão das 
disposições da União em matéria de 
governação económica. Esta ação política 
deve ser acompanhada de medidas de 
fomento do investimento ambiental, social 
e a favor dos sistemas de saúde públicos e 
de um compromisso renovado a favor de 
reformas que garantam o acesso universal 
aos tratamentos médicos, à proteção 
contra a pobreza e a exclusão social, à 
proteção do ambiente e ao 
desenvolvimento sustentável, melhorando 
também a produtividade, a coesão 
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económica, social e territorial e a 
convergência ascendente dos requisitos em 
termos de emprego e sociais. Deve 
combinar medidas do lado da oferta e do 
lado da procura, ao mesmo tempo que tem 
conta a necessidade de alcançar a 
neutralidade climática o mais tardar até 
2050.

Or. it

Alteração 82
Tomáš Zdechovský

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As alterações climáticas e os 
desafios ambientais, a globalização, a 
digitalização e a evolução demográfica vão 
transformar as economias e as sociedades 
europeias. A União e os seus 
Estados-Membros devem trabalhar em 
conjunto para agir eficazmente face a estes 
fatores estruturais e adaptar os sistemas 
existentes à medida que for necessário, 
reconhecendo a estreita interdependência 
das economias e dos mercados de trabalho 
dos Estados-Membros, bem como das 
políticas conexas. Isto implica uma ação 
política coordenada, ambiciosa e eficaz ao 
nível da União e dos Estados-Membros, em 
conformidade com o TFUE e as 
disposições da União em matéria de 
governação económica. Esta ação política 
deve ser acompanhada de medidas de 
fomento do investimento sustentável e de 
um compromisso renovado a favor de 
reformas estruturais devidamente 
sequenciadas para melhorar a 
produtividade, o crescimento económico, a 
coesão social e territorial, a convergência 
ascendente, a resiliência e o exercício da 
responsabilidade orçamental. Deve 
combinar medidas do lado da oferta e do 

(6) As alterações climáticas e os 
desafios ambientais, a globalização, a 
digitalização e a evolução demográfica vão 
transformar as economias e as sociedades 
europeias. A União e os seus 
Estados-Membros devem trabalhar em 
conjunto para agir eficazmente face a estes 
fatores estruturais e adaptar os sistemas 
existentes à medida que for necessário, 
reconhecendo a estreita interdependência 
das economias e dos mercados de trabalho 
dos Estados-Membros, bem como das 
políticas conexas. Isto implica uma ação 
política coordenada, ambiciosa e eficaz ao 
nível da União e dos Estados-Membros, em 
conformidade com o TFUE e as 
disposições da União em matéria de 
governação económica. Esta ação política 
deve contemplar uma resposta imediata e 
coordenada dos Estados-Membros a 
crises globais como a pandemia da 
COVID-19, que pode ter um impacto 
negativo no mercado de trabalho, a 
necessidade de adotar medidas de fomento 
do investimento sustentável e de um 
compromisso firme e renovado a favor de 
reformas estruturais devidamente 
sequenciadas para melhorar a 
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lado da procura, ao mesmo tempo que tem 
conta o seu impacto no ambiente, na esfera 
social e no emprego.

produtividade, a competitividade, o 
crescimento económico, a coesão social e 
territorial, a convergência ascendente, a 
resiliência e o exercício da 
responsabilidade orçamental. A ação 
política deve envolver a utilização de 
novas tecnologias para apoiar os 
mercados de trabalho nos 
Estados-Membros. Deve combinar 
medidas do lado da oferta e do lado da 
procura, prestando também a devida 
atenção às necessidades da oferta e da 
procura no mercado de trabalho, ao 
mesmo tempo que tem conta o seu impacto 
no ambiente, na esfera social e no 
emprego.

Or. en

Alteração 83
Miriam Lexmann

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As alterações climáticas e os 
desafios ambientais, a globalização, a 
digitalização e a evolução demográfica vão 
transformar as economias e as sociedades 
europeias. A União e os seus 
Estados-Membros devem trabalhar em 
conjunto para agir eficazmente face a estes 
fatores estruturais e adaptar os sistemas 
existentes à medida que for necessário, 
reconhecendo a estreita interdependência 
das economias e dos mercados de trabalho 
dos Estados-Membros, bem como das 
políticas conexas. Isto implica uma ação 
política coordenada, ambiciosa e eficaz ao 
nível da União e dos Estados-Membros, em 
conformidade com o TFUE e as 
disposições da União em matéria de 
governação económica. Esta ação política 
deve ser acompanhada de medidas de 
fomento do investimento sustentável e de 

(6) As alterações climáticas e os 
desafios ambientais, a globalização, a 
digitalização e a evolução demográfica vão 
transformar a economia e a sociedade 
europeias, como o demonstra a crise da 
COVID-19. A União e os seus 
Estados-Membros devem trabalhar em 
conjunto para agir eficazmente face a estes 
fatores estruturais e adaptar os sistemas 
existentes à medida que for necessário, 
reconhecendo a estreita interdependência 
das economias e dos mercados de trabalho 
dos Estados-Membros, bem como das 
políticas conexas. Isto implica uma ação 
política coordenada, ambiciosa e eficaz ao 
nível da União e dos Estados-Membros, em 
conformidade com o TFUE e as 
disposições da União em matéria de 
governação económica. Esta ação política 
deve ser acompanhada de medidas de 
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um compromisso renovado a favor de 
reformas estruturais devidamente 
sequenciadas para melhorar a 
produtividade, o crescimento económico, a 
coesão social e territorial, a convergência 
ascendente, a resiliência e o exercício da 
responsabilidade orçamental. Deve 
combinar medidas do lado da oferta e do 
lado da procura, ao mesmo tempo que tem 
conta o seu impacto no ambiente, na esfera 
social e no emprego.

fomento do investimento sustentável e de 
um compromisso renovado a favor de 
reformas estruturais devidamente 
sequenciadas para melhorar a 
produtividade, o crescimento económico, a 
coesão social e territorial, a convergência 
ascendente, a resiliência e o exercício da 
responsabilidade orçamental. São 
igualmente necessárias medidas eficazes a 
longo prazo para atenuar o impacto da 
crise e prestar assistência financeira às 
empresas, às organizações sem fins 
lucrativos e de beneficência, bem como às 
famílias, incluindo as que correm maior 
risco de pobreza. Deve combinar medidas 
do lado da oferta e do lado da procura, ao 
mesmo tempo que tem conta o seu impacto 
no ambiente, na esfera social e no 
emprego.

Or. sk

Alteração 84
Guido Reil

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As alterações climáticas e os 
desafios ambientais, a globalização, a 
digitalização e a evolução demográfica 
vão transformar as economias e as 
sociedades europeias. A União e os seus 
Estados-Membros devem trabalhar em 
conjunto para agir eficazmente face a 
estes fatores estruturais e adaptar os 
sistemas existentes à medida que for 
necessário, reconhecendo a estreita 
interdependência das economias e dos 
mercados de trabalho dos 
Estados-Membros, bem como das políticas 
conexas. Isto implica uma ação política 
coordenada, ambiciosa e eficaz ao nível 
da União e dos Estados-Membros, em 
conformidade com o TFUE e as 

(6) Os mercados de trabalho 
encontram-se em plena transformação 
devido à digitalização e à introdução de 
novas tecnologias da informação e 
comunicação. Estamos perante uma 
Revolução das Competências, na qual se 
verifica uma disparidade crescente entre a 
procura e a oferta de mão de obra 
talentosa e qualificada. É importante que 
os Estados-Membros elaborem uma 
estratégia para alargar e desenvolver a 
oferta de trabalhadores altamente 
qualificados. Além disso, os 
Estados-Membros devem realizar reformas 
estruturais para melhorar a produtividade, 
o crescimento económico, a coesão social e 
territorial, a convergência ascendente e a 
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disposições da União em matéria de 
governação económica. Esta ação política 
deve ser acompanhada de medidas de 
fomento do investimento sustentável e de 
um compromisso renovado a favor de 
reformas estruturais devidamente 
sequenciadas para melhorar a 
produtividade, o crescimento económico, a 
coesão social e territorial, a convergência 
ascendente, a resiliência e o exercício da 
responsabilidade orçamental. Deve 
combinar medidas do lado da oferta e do 
lado da procura, ao mesmo tempo que tem 
conta o seu impacto no ambiente, na esfera 
social e no emprego.

resiliência. Deve combinar medidas do 
lado da oferta e do lado da procura, ao 
mesmo tempo que tem conta o seu impacto 
no ambiente, na esfera social e no 
emprego.

Or. de

Alteração 85
Anne Sander

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As alterações climáticas e os 
desafios ambientais, a globalização, a 
digitalização e a evolução demográfica vão 
transformar as economias e as sociedades 
europeias. A União e os seus Estados-
Membros devem trabalhar em conjunto 
para agir eficazmente face a estes fatores 
estruturais e adaptar os sistemas existentes 
à medida que for necessário, reconhecendo 
a estreita interdependência das economias e 
dos mercados de trabalho dos Estados-
Membros, bem como das políticas conexas. 
Isto implica uma ação política coordenada, 
ambiciosa e eficaz ao nível da União e dos 
Estados-Membros, em conformidade com 
o TFUE e as disposições da União em 
matéria de governação económica. Esta 
ação política deve ser acompanhada de 
medidas de fomento do investimento 
sustentável e de um compromisso renovado 
a favor de reformas estruturais 

(6) As alterações climáticas e os 
desafios ambientais, a globalização, a 
digitalização e a evolução demográfica, 
assim como as consequências da crise da 
COVID-19, vão transformar as economias 
e as sociedades europeias. A União e os 
seus Estados-Membros devem trabalhar em 
conjunto para agir eficazmente face a estes 
fatores estruturais e adaptar os sistemas 
existentes à medida que for necessário, 
reconhecendo a estreita interdependência 
das economias e dos mercados de trabalho 
dos Estados-Membros, bem como das 
políticas conexas. Isto implica uma ação 
política coordenada, ambiciosa e eficaz ao 
nível da União e dos Estados-Membros, em 
conformidade com o TFUE e as 
disposições da União em matéria de 
governação económica. Esta ação política 
deve ser acompanhada de medidas de 
fomento do investimento sustentável e de 



AM\1204312PT.docx 47/93 PE650.650v01-00

PT

devidamente sequenciadas para melhorar a 
produtividade, o crescimento económico, a 
coesão social e territorial, a convergência 
ascendente, a resiliência e o exercício da 
responsabilidade orçamental. Deve 
combinar medidas do lado da oferta e do 
lado da procura, ao mesmo tempo que tem 
conta o seu impacto no ambiente, na esfera 
social e no emprego.

um compromisso renovado a favor de 
reformas estruturais devidamente 
sequenciadas para melhorar a 
produtividade, o crescimento económico, a 
coesão social e territorial, a convergência 
ascendente, a resiliência e o exercício da 
responsabilidade orçamental, apoiando 
simultaneamente o mercado de trabalho e 
as empresas fortemente afetadas pela 
crise da COVID-19. Deve combinar 
medidas do lado da oferta e do lado da 
procura, ao mesmo tempo que tem conta o 
seu impacto no ambiente, na esfera social e 
no emprego.

Or. fr

Alteração 86
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As alterações climáticas e os 
desafios ambientais, a globalização, a 
digitalização e a evolução demográfica vão 
transformar as economias e as sociedades 
europeias. A União e os seus Estados-
Membros devem trabalhar em conjunto 
para agir eficazmente face a estes fatores 
estruturais e adaptar os sistemas existentes 
à medida que for necessário, reconhecendo 
a estreita interdependência das economias e 
dos mercados de trabalho dos 
Estados-Membros, bem como das políticas 
conexas. Isto implica uma ação política 
coordenada, ambiciosa e eficaz ao nível da 
União e dos Estados-Membros, em 
conformidade com o TFUE e as 
disposições da União em matéria de 
governação económica. Esta ação política 
deve ser acompanhada de medidas de 
fomento do investimento sustentável e de 
um compromisso renovado a favor de 

(6) As alterações climáticas e os 
desafios ambientais, a globalização, a 
digitalização e a evolução demográfica vão 
transformar as economias e as sociedades 
europeias. A União e os seus Estados-
Membros devem trabalhar em conjunto 
para agir eficazmente face a estes fatores 
estruturais e adaptar os sistemas existentes 
à medida que for necessário, reconhecendo 
a estreita interdependência das economias e 
dos mercados de trabalho dos 
Estados-Membros, bem como das políticas 
conexas. Isto implica uma ação política 
coordenada, ambiciosa e eficaz ao nível da 
União e dos Estados-Membros, em 
conformidade com o TFUE e as 
disposições da União em matéria de 
governação económica. Esta ação política 
deve ser acompanhada de medidas de 
fomento do investimento sustentável e de 
um compromisso renovado a favor de 
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reformas estruturais devidamente 
sequenciadas para melhorar a 
produtividade, o crescimento económico, a 
coesão social e territorial, a convergência 
ascendente, a resiliência e o exercício da 
responsabilidade orçamental. Deve 
combinar medidas do lado da oferta e do 
lado da procura, ao mesmo tempo que tem 
conta o seu impacto no ambiente, na esfera 
social e no emprego.

reformas estruturais devidamente 
sequenciadas para melhorar a 
produtividade, o crescimento económico, a 
criação de empregos sustentáveis, a 
coesão social e territorial, a convergência 
social ascendente, a luta contra a pobreza 
e a precariedade, bem como a resiliência e 
o exercício da responsabilidade 
orçamental. Deve combinar medidas do 
lado da oferta e do lado da procura, ao 
mesmo tempo que tem conta o seu impacto 
no ambiente, na esfera social e no 
emprego.

Or. fr

Alteração 87
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-
Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As alterações climáticas e os 
desafios ambientais, a globalização, a 
digitalização e a evolução demográfica vão 
transformar as economias e as sociedades 
europeias. A União e os seus Estados-
Membros devem trabalhar em conjunto 
para agir eficazmente face a estes fatores 
estruturais e adaptar os sistemas existentes 
à medida que for necessário, reconhecendo 
a estreita interdependência das economias e 
dos mercados de trabalho dos 
Estados-Membros, bem como das políticas 
conexas. Isto implica uma ação política 
coordenada, ambiciosa e eficaz ao nível da 
União e dos Estados-Membros, em 
conformidade com o TFUE e as 
disposições da União em matéria de 
governação económica. Esta ação política 
deve ser acompanhada de medidas de 
fomento do investimento sustentável e de 
um compromisso renovado a favor de 

(6) As alterações climáticas e os 
desafios ambientais, a globalização, a 
digitalização e a evolução demográfica 
estão a transformar profundamente as 
economias e as sociedades europeias. A 
União e os seus Estados-Membros devem 
trabalhar em conjunto para agir 
eficazmente face a estes fatores estruturais 
e adaptar os sistemas existentes à medida 
que for necessário, reconhecendo a estreita 
interdependência das economias e dos 
mercados de trabalho dos 
Estados-Membros, bem como das políticas 
conexas. Isto implica uma ação política 
coordenada, ambiciosa e eficaz ao nível da 
União e dos Estados-Membros, em 
conformidade com o TFUE e as 
disposições da União em matéria de 
governação económica. Esta ação política 
deve ser acompanhada de medidas de 
fomento do investimento sustentável e de 
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reformas estruturais devidamente 
sequenciadas para melhorar a 
produtividade, o crescimento económico, a 
coesão social e territorial, a convergência 
ascendente, a resiliência e o exercício da 
responsabilidade orçamental. Deve 
combinar medidas do lado da oferta e do 
lado da procura, ao mesmo tempo que tem 
conta o seu impacto no ambiente, na esfera 
social e no emprego.

um compromisso renovado a favor de 
reformas estruturais devidamente 
sequenciadas para melhorar a 
produtividade, o crescimento económico, a 
coesão social e territorial, a convergência 
social ascendente, a luta contra a pobreza 
e a precariedade, bem como a resiliência e 
o exercício da responsabilidade 
orçamental. Deve combinar medidas do 
lado da oferta e do lado da procura, ao 
mesmo tempo que tem conta o seu impacto 
no ambiente, na esfera social e no 
emprego.

Or. fr

Alteração 88
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As alterações climáticas e os 
desafios ambientais, a globalização, a 
digitalização e a evolução demográfica vão 
transformar as economias e as sociedades 
europeias. A União e os seus 
Estados-Membros devem trabalhar em 
conjunto para agir eficazmente face a estes 
fatores estruturais e adaptar os sistemas 
existentes à medida que for necessário, 
reconhecendo a estreita interdependência 
das economias e dos mercados de trabalho 
dos Estados-Membros, bem como das 
políticas conexas. Isto implica uma ação 
política coordenada, ambiciosa e eficaz ao 
nível da União e dos Estados Membros, em 
conformidade com o TFUE e as 
disposições da União em matéria de 
governação económica. Esta ação política 
deve ser acompanhada de medidas de 
fomento do investimento sustentável e de 
um compromisso renovado a favor de 
reformas estruturais devidamente 
sequenciadas para melhorar a 

(6) Os desafios socioeconómicos, a 
digitalização e a evolução demográfica, 
incluindo os problemas de despovoamento 
e de dispersão da população que afetam 
muitas regiões rurais europeias, vão 
transformar as economias e as sociedades 
europeias. A União e os seus 
Estados-Membros devem trabalhar em 
conjunto para agir eficazmente face a estes 
fatores estruturais e adaptar os sistemas 
existentes à medida que for necessário, 
reconhecendo a estreita interdependência 
das economias e dos mercados de trabalho 
dos Estados-Membros, bem como das 
políticas conexas. Isto implica uma ação 
política coordenada, ambiciosa e eficaz ao 
nível da União e dos Estados Membros, em 
conformidade com o TFUE e as 
disposições da União em matéria de 
governação económica. Esta ação política 
deve ser acompanhada de medidas de 
fomento do investimento sustentável e de 
um compromisso renovado a favor de 
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produtividade, o crescimento económico, a 
coesão social e territorial, a convergência 
ascendente, a resiliência e o exercício da 
responsabilidade orçamental. Deve 
combinar medidas do lado da oferta e do 
lado da procura, ao mesmo tempo que tem 
conta o seu impacto no ambiente, na esfera 
social e no emprego.

reformas estruturais devidamente 
sequenciadas para melhorar a 
produtividade, o crescimento económico, a 
coesão social e territorial, a convergência 
ascendente, a resiliência e o exercício da 
responsabilidade orçamental. Deve 
combinar medidas do lado da oferta e do 
lado da procura, ao mesmo tempo que tem 
conta o seu impacto no ambiente, na esfera 
social e no emprego.

Or. es

Alteração 89
Peter Lundgren

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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da promoção da economia social.
__________________
14 JO C 428 de 13.12.2017, p. 10.

Or. en

Alteração 90
Guido Reil

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) O Parlamento Europeu, o Conselho 
e a Comissão assinaram a proclamação 
interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais(14). O Pilar define 
20 princípios e direitos para apoiar o bom 
funcionamento e a equidade dos mercados 
de trabalho e dos sistemas de proteção 
social, estruturados em três categorias: 
igualdade de oportunidades e acesso ao 
mercado de trabalho, condições de trabalho 
justas e proteção social e inclusão social. A 
Comissão deve respeitar o princípio da 
subsidiariedade. O Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais não deve conduzir a uma 
harmonização e unificação das políticas 
sociais  dos Estados-Membros nos 
diferentes domínios.

__________________ __________________
14 JO C 428 de 13.12.2017, p. 10. 14 JO C 428 de 13.12.2017, p. 10.

Or. de
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Alteração 91
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) O Parlamento Europeu, o Conselho 
e a Comissão assinaram a proclamação 
interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais (14 ). O Pilar define 20 
princípios e direitos para apoiar o bom 
funcionamento e a equidade dos mercados 
de trabalho e dos sistemas de proteção 
social, estruturados em três categorias: 
igualdade de oportunidades e acesso ao 
mercado de trabalho, condições de trabalho 
justas e proteção social e inclusão social. 
Estes princípios e direitos orientam a nossa 
estratégia, de modo a garantir que as 
transições para a neutralidade climática e a 
sustentabilidade ambiental, a digitalização 
e a evolução demográfica se processam de 
forma justa e equitativa do ponto de vista 
social. O Pilar constitui um quadro de 
referência para monitorizar o desempenho 
dos Estados-Membros na esfera social e do 
emprego, dinamizar reformas aos níveis 
nacional, regional e local, e conciliar a 
dimensão «social» com a dimensão do 
«mercado» na economia moderna de hoje, 
nomeadamente através da promoção da 
economia social. A aplicação dos 
princípios do Pilar contribuirá para 
atenuar o impacto económico e social da 
crise da COVID-19 e sair desta crise com 
uma sociedade e uma economia mais 
resilientes e inclusivas.

__________________ __________________
14 JO C 428 de 13.12.2017, p. 10. 14 JO C 428 de 13.12.2017, p. 10.

Or. en
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Alteração 92
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) O Parlamento Europeu, o Conselho 
e a Comissão assinaram a proclamação 
interinstitucional sobre o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais (14). O Pilar define 20 
princípios e direitos para apoiar o bom 
funcionamento e a equidade dos mercados 
de trabalho e dos sistemas de proteção 
social, estruturados em três categorias: 
igualdade de oportunidades e acesso ao 
mercado de trabalho, condições de trabalho 
justas e proteção social e inclusão social. 
Estes princípios e direitos orientam a nossa 
estratégia, de modo a garantir que as 
transições para a neutralidade climática e a 
sustentabilidade ambiental, a digitalização 
e a evolução demográfica se processam de 
forma justa e equitativa do ponto de vista 
social. O Pilar constitui um quadro de 
referência (com especial referência para 
os efeitos da crise provocada pela 
COVID-19) para monitorizar o 
desempenho dos Estados-Membros na 
esfera social e do emprego, dinamizar 
reformas aos níveis nacional, regional e 
local e conciliar a dimensão «social» com a 
dimensão do «mercado» na economia 
moderna de hoje, nomeadamente através 
da promoção da economia social.

__________________ __________________
14 JO C 428 de 13.12.2017, p. 10. 14 JO C 428 de 13.12.2017, p. 10.

Or. pl

Alteração 93
Tomáš Zdechovský
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Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

__________________ __________________
14 JO C 428 de 13.12.2017, p. 10. 14 JO C 428 de 13.12.2017, p. 10.

Or. en

Alteração 94
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Proposta de decisão
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

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

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

__________________ __________________
14 JO C 428 de 13.12.2017, p. 10. 14 JO C 428 de 13.12.2017, p. 10.

Or. fr

Alteração 95
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As reformas do mercado de (8) As medidas de resposta à crise e de 
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trabalho, designadamente os mecanismos 
de fixação de salários à escala nacional, 
devem respeitar as práticas nacionais de 
diálogo social e prever a margem de 
manobra necessária para uma ampla 
consideração de aspetos socioeconómicos, 
incluindo melhorias em matéria de 
sustentabilidade, competitividade, 
inovação, criação de emprego, políticas de 
formação e aprendizagem ao longo da vida, 
condições de trabalho, educação e 
competências, saúde pública e inclusão, 
assim como dos rendimentos reais.

recuperação, as reformas do mercado de 
trabalho, designadamente os mecanismos 
de fixação de salários à escala nacional, 
devem ser formuladas na sequência de 
um diálogo social adequado e 
significativo, respeitando e reforçando as 
práticas nacionais em matéria de relações 
laborais, e prever a margem de manobra 
necessária para uma ampla consideração de 
aspetos socioeconómicos, incluindo 
melhorias em matéria de sustentabilidade, 
competitividade, inovação, criação de 
emprego, políticas de formação e 
aprendizagem ao longo da vida, condições 
de trabalho, educação e competências, 
saúde pública e inclusão, assim como dos 
rendimentos reais. Os Estados-Membros 
devem, por conseguinte, respeitar e 
reforçar os parceiros sociais e a 
negociação coletiva e adotar medidas para 
alargar a cobertura da negociação 
coletiva.

Or. en

Alteração 96
Tomáš Zdechovský

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As reformas do mercado de 
trabalho, designadamente os mecanismos 
de fixação de salários à escala nacional, 
devem respeitar as práticas nacionais de 
diálogo social e prever a margem de 
manobra necessária para uma ampla 
consideração de aspetos socioeconómicos, 
incluindo melhorias em matéria de 
sustentabilidade, competitividade, 
inovação, criação de emprego, políticas de 
formação e aprendizagem ao longo da vida, 
condições de trabalho, educação e 
competências, saúde pública e inclusão, 

(8) As reformas do mercado de 
trabalho, designadamente os mecanismos 
de fixação de salários à escala nacional, 
devem respeitar as práticas nacionais de 
diálogo social e prever a margem de 
manobra necessária para uma ampla 
consideração de aspetos socioeconómicos, 
incluindo melhorias em matéria de 
sustentabilidade, competitividade, 
inovação, criação de emprego, políticas de 
formação e aprendizagem ao longo da vida, 
condições de trabalho, educação e 
competências, saúde pública e inclusão, 
assim como dos rendimentos reais. Os 
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assim como dos rendimentos reais. Estados-Membros devem prosseguir as 
suas políticas e os seus esforços no 
sentido de eliminar quaisquer barreiras 
administrativas desnecessárias que pesem 
sobre as reformas do mercado de 
trabalho, melhorando assim a resiliência 
e a sustentabilidade do mercado de 
trabalho europeu em mutação.

Or. en

Alteração 97
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As reformas do mercado de 
trabalho, designadamente os mecanismos 
de fixação de salários à escala nacional, 
devem respeitar as práticas nacionais de 
diálogo social e prever a margem de 
manobra necessária para uma ampla 
consideração de aspetos socioeconómicos, 
incluindo melhorias em matéria de 
sustentabilidade, competitividade, 
inovação, criação de emprego, políticas de 
formação e aprendizagem ao longo da vida, 
condições de trabalho, educação e 
competências, saúde pública e inclusão, 
assim como dos rendimentos reais.

(8) As reformas do mercado de 
trabalho, designadamente os mecanismos 
de fixação de salários à escala nacional, 
devem respeitar as práticas nacionais de 
diálogo social e prever a margem de 
manobra necessária para uma ampla 
consideração de aspetos socioeconómicos, 
incluindo melhorias em matéria de 
sustentabilidade, competitividade, 
crescimento, inovação, criação de 
emprego, políticas de formação e 
aprendizagem ao longo da vida, condições 
de trabalho, educação e competências, 
saúde pública e inclusão, assim como dos 
rendimentos reais. Estas reformas devem 
garantir uma certa flexibilidade do 
mercado de trabalho, bem como salários 
justos para os trabalhadores europeus, 
um nível de vida digno e um sistema de 
proteção social adequado para todos.

Or. fr
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Alteração 98
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As reformas do mercado de 
trabalho, designadamente os mecanismos 
de fixação de salários à escala nacional, 
devem respeitar as práticas nacionais de 
diálogo social e prever a margem de 
manobra necessária para uma ampla 
consideração de aspetos socioeconómicos, 
incluindo melhorias em matéria de 
sustentabilidade, competitividade, 
inovação, criação de emprego, políticas de 
formação e aprendizagem ao longo da vida, 
condições de trabalho, educação e 
competências, saúde pública e inclusão, 
assim como dos rendimentos reais.

(8) As reformas do mercado de 
trabalho, designadamente os mecanismos 
de fixação de salários à escala nacional, 
devem respeitar as práticas nacionais de 
diálogo social e prever a margem de 
manobra necessária para uma ampla 
consideração de aspetos socioeconómicos, 
incluindo melhorias em matéria de 
sustentabilidade, competitividade, 
inovação, criação de emprego, políticas de 
formação e aprendizagem ao longo da vida, 
condições de trabalho, educação e 
competências, saúde pública e inclusão, 
assim como dos rendimentos reais. Os 
Estados-Membros e a União devem tomar 
medidas para promover uma elevada 
densidade de organizações sindicais e 
patronais como forma de reforçar o 
diálogo social.

Or. en

Alteração 99
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As reformas do mercado de 
trabalho, designadamente os mecanismos 
de fixação de salários à escala nacional, 
devem respeitar as práticas nacionais de 
diálogo social e prever a margem de 
manobra necessária para uma ampla 
consideração de aspetos socioeconómicos, 
incluindo melhorias em matéria de 
sustentabilidade, competitividade, 

(8) As reformas do mercado de 
trabalho, designadamente os mecanismos 
de fixação de salários à escala nacional, 
devem respeitar as práticas nacionais de 
diálogo social, dando prioridade à 
negociação ao nível empresarial, a fim de 
permitir que as empresas, nomeadamente 
as PME e os trabalhadores 
independentes, se adaptem à sua própria 
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inovação, criação de emprego, políticas de 
formação e aprendizagem ao longo da vida, 
condições de trabalho, educação e 
competências, saúde pública e inclusão, 
assim como dos rendimentos reais.

realidade, e prever a margem de manobra 
necessária para uma ampla consideração de 
aspetos socioeconómicos, incluindo 
melhorias em matéria de sustentabilidade, 
competitividade, inovação, criação de 
emprego, políticas de formação e 
aprendizagem ao longo da vida, condições 
de trabalho, educação e competências, 
saúde pública e inclusão, assim como dos 
rendimentos reais.

Or. es

Alteração 100
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As reformas do mercado de 
trabalho, designadamente os mecanismos 
de fixação de salários à escala nacional, 
devem respeitar as práticas nacionais de 
diálogo social e prever a margem de 
manobra necessária para uma ampla 
consideração de aspetos socioeconómicos, 
incluindo melhorias em matéria de 
sustentabilidade, competitividade, 
inovação, criação de emprego, políticas de 
formação e aprendizagem ao longo da vida, 
condições de trabalho, educação e 
competências, saúde pública e inclusão, 
assim como dos rendimentos reais.

(8) As reformas do mercado de 
trabalho, designadamente os mecanismos 
de fixação de salários à escala nacional, 
devem respeitar as práticas nacionais de 
diálogo social e prever a margem de 
manobra necessária para uma ampla 
consideração de aspetos socioeconómicos, 
incluindo melhorias a nível das medidas de 
luta contra a pobreza, a discriminação e a 
precariedade, competitividade, inovação, 
criação de emprego de qualidade, políticas 
de formação e aprendizagem ao longo da 
vida, condições de trabalho, educação e 
competências, saúde pública e saúde e 
segurança no trabalho e inclusão, assim 
como dos rendimentos reais.

Or. it

Alteração 101
Jeroen Lenaers

Proposta de decisão
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) As reformas do mercado de 
trabalho, designadamente os mecanismos 
de fixação de salários à escala nacional, 
devem respeitar as práticas nacionais de 
diálogo social e prever a margem de 
manobra necessária para uma ampla 
consideração de aspetos socioeconómicos, 
incluindo melhorias em matéria de 
sustentabilidade, competitividade, 
inovação, criação de emprego, políticas de 
formação e aprendizagem ao longo da vida, 
condições de trabalho, educação e 
competências, saúde pública e inclusão, 
assim como dos rendimentos reais.

(8) O princípio da subsidiariedade, tal 
como definido no Tratado da União 
Europeia, deve ser respeitado. As 
reformas do mercado de trabalho, 
designadamente os mecanismos de fixação 
de salários à escala nacional, devem 
respeitar as práticas nacionais de diálogo 
social e prever a margem de manobra 
necessária para uma ampla consideração de 
aspetos socioeconómicos, incluindo 
melhorias em matéria de sustentabilidade, 
competitividade, inovação, criação de 
emprego, políticas de formação e 
aprendizagem ao longo da vida, condições 
de trabalho, educação e competências, 
saúde pública e inclusão, assim como dos 
rendimentos reais.

Or. en

Alteração 102
Miriam Lexmann

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As reformas do mercado de 
trabalho, designadamente os mecanismos 
de fixação de salários à escala nacional, 
devem respeitar as práticas nacionais de 
diálogo social e prever a margem de 
manobra necessária para uma ampla 
consideração de aspetos socioeconómicos, 
incluindo melhorias em matéria de 
sustentabilidade, competitividade, 
inovação, criação de emprego, políticas de 
formação e aprendizagem ao longo da vida, 
condições de trabalho, educação e 
competências, saúde pública e inclusão, 
assim como dos rendimentos reais.

(8) As reformas do mercado de 
trabalho, designadamente os mecanismos 
de fixação de salários à escala nacional, 
devem respeitar as práticas nacionais de 
diálogo social e prever a margem de 
manobra necessária para uma ampla 
consideração de aspetos socioeconómicos, 
incluindo melhorias em matéria de 
sustentabilidade, competitividade, 
inovação, criação de emprego, inclusão 
das pessoas com deficiência e de outros 
grupos desfavorecidos, políticas de 
formação e aprendizagem ao longo da vida, 
condições de trabalho, educação e 
competências, saúde pública e inclusão, 
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assim como dos rendimentos reais.

Or. sk

Alteração 103
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os Estados-Membros e a União 
devem garantir que as transformações são 
equitativas e socialmente justas, 
redobrando esforços em favor de uma 
sociedade inclusiva e resiliente que proteja 
as pessoas e lhes dê os meios necessários 
para antecipar e gerir a mudança, 
permitindo-lhes participar ativamente na 
sociedade e na economia. A discriminação 
em todas as suas formas deve ser 
combatida. Há que garantir o acesso e 
oportunidades para todos e reduzir a 
pobreza e a exclusão social (incluindo a 
das crianças), assegurando, em especial, o 
bom funcionamento dos mercados de 
trabalho e dos sistemas de proteção social e 
eliminando os obstáculos à educação, 
formação e à participação no mercado 
laboral, inclusive através de investimentos 
na educação e no acolhimento na primeira 
infância. No contexto do envelhecimento 
das sociedades, é particularmente 
importante que os cidadãos possam aceder, 
em tempo útil e em condições de 
igualdade, a serviços de saúde a preços 
comportáveis e a medidas de prevenção e 
promoção da saúde. Deverá ser tirado 
melhor partido do potencial das pessoas 
com deficiência no que toca à sua 
contribuição para o crescimento económico 
e o desenvolvimento social. A emergência 
de novos modelos económicos e 
empresariais na União traz consigo 

(9) Os Estados-Membros e a União 
devem garantir que a resposta à crise e as 
futuras transformações são equitativas e 
socialmente justas, redobrando esforços em 
favor de uma sociedade mais inclusiva e 
resiliente que proteja as pessoas e lhes dê 
os meios necessários para antecipar e gerir 
a mudança, permitindo-lhes participar 
ativamente na sociedade e na economia. A 
discriminação em todas as suas formas 
deve ser eliminada. Há que dar a todas as 
pessoas a possibilidade de contribuir 
plenamente para a sociedade, garantir a 
igualdade de oportunidades para todos e 
erradicar a pobreza e a exclusão social 
(incluindo a das crianças), assegurando, em 
especial, um investimento social adequado 
e a criação da Garantia Europeia para as 
Crianças, o bom funcionamento dos 
mercados de trabalho e dos sistemas de 
proteção social, também através do 
estabelecimento de um regime europeu 
permanente de resseguro do desemprego 
(tal como previsto no programa de 
trabalho da Comissão) sem atrasos 
indevidos, e eliminando todos os 
obstáculos à educação, formação e à 
participação no mercado laboral, inclusive 
através de investimentos na educação e no 
acolhimento na primeira infância e na 
aprendizagem ao longo da vida. No 
contexto do envelhecimento das 
sociedades, é particularmente importante 
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mudanças nas relações laborais. Os 
Estados-Membros devem garantir que as 
relações laborais decorrentes das novas 
formas de trabalho salvaguardam e 
reforçam o modelo social europeu.

que os cidadãos possam aceder, em tempo 
útil e em condições de igualdade, a 
serviços de saúde pública e de assistência 
social e a medidas de prevenção e 
promoção da saúde. Deverá ser tirado 
melhor partido do potencial das pessoas 
com deficiência no que toca à sua 
contribuição para o crescimento económico 
e o desenvolvimento social. A emergência 
de novos modelos económicos e 
empresariais na União traz consigo 
mudanças nas relações laborais. Como a 
crise da COVID-19 também evidenciou, 
há muitos trabalhadores pouco 
qualificados indispensáveis para o 
funcionamento básico da economia e que, 
muito frequentemente, são mal pagos e 
trabalham em condições precárias. Os 
Estados-Membros devem continuar a 
reforçar o modelo social europeu, 
garantindo que todos os trabalhadores 
usufruam dos mesmos direitos, de 
condições de trabalho dignas, incluindo a 
saúde e a segurança no trabalho, e 
recebam salários dignos. Além disso, os 
Estados-Membros devem proibir os 
contratos sem especificação do horário de 
trabalho e o falso trabalho independente e 
garantir que as relações laborais 
decorrentes das novas formas de trabalho 
não coloquem os trabalhadores em 
situações de emprego precário.

Or. en

Alteração 104
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os Estados-Membros e a União 
devem garantir que as transformações são 

(9) Os Estados-Membros e a União 
devem garantir que as transformações são 
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equitativas e socialmente justas, 
redobrando esforços em favor de uma 
sociedade inclusiva e resiliente que proteja 
as pessoas e lhes dê os meios necessários 
para antecipar e gerir a mudança, 
permitindo-lhes participar ativamente na 
sociedade e na economia. A discriminação 
em todas as suas formas deve ser 
combatida. Há que garantir o acesso e 
oportunidades para todos e reduzir a 
pobreza e a exclusão social (incluindo a 
das crianças), assegurando, em especial, o 
bom funcionamento dos mercados de 
trabalho e dos sistemas de proteção social e 
eliminando os obstáculos à educação, 
formação e à participação no mercado 
laboral, inclusive através de investimentos 
na educação e no acolhimento na primeira 
infância. No contexto do envelhecimento 
das sociedades, é particularmente 
importante que os cidadãos possam aceder, 
em tempo útil e em condições de 
igualdade, a serviços de saúde a preços 
comportáveis e a medidas de prevenção e 
promoção da saúde. Deve tirar-se o melhor 
partido do potencial das pessoas com 
deficiência no que toca à sua contribuição 
para o crescimento económico e o 
desenvolvimento social. A emergência de 
novos modelos económicos e empresariais 
na União traz consigo mudanças nas 
relações laborais. Os Estados-Membros 
deverão garantir que as relações laborais 
decorrentes das novas formas de trabalho 
preservam e reforçam o modelo social 
europeu.

equitativas e socialmente justas, 
redobrando esforços em favor de uma 
sociedade inclusiva e resiliente que proteja 
as pessoas e lhes dê os meios necessários 
para antecipar e gerir a mudança, 
permitindo-lhes participar ativamente na 
sociedade e na economia. A discriminação 
em todas as suas formas deve ser 
combatida. Há que garantir o acesso e 
oportunidades para todos e reduzir a 
pobreza e a exclusão social (incluindo a 
das crianças), assegurando, em especial, o 
bom funcionamento dos mercados de 
trabalho e dos sistemas de proteção social e 
eliminando os obstáculos à educação, 
formação e à participação no mercado 
laboral, inclusive através de investimentos 
na educação e no acolhimento na primeira 
infância. No contexto do envelhecimento 
das sociedades, é particularmente 
importante que os cidadãos possam aceder, 
em tempo útil e em condições de 
igualdade, a serviços de saúde a preços 
comportáveis e a medidas de prevenção e 
promoção da saúde. Deve tirar-se o melhor 
partido do potencial das pessoas com 
deficiência no que toca à sua contribuição 
para o crescimento económico e o 
desenvolvimento social. A emergência de 
novos modelos económicos e empresariais 
na União traz consigo mudanças nas 
relações laborais. Os Estados-Membros 
deverão garantir que as relações laborais 
decorrentes das novas formas de trabalho 
preservam e reforçam o modelo social 
europeu. Estas novas formas de trabalho, 
nomeadamente o trabalho a partir de 
plataformas, apresentam não só inúmeras 
oportunidades em termos de 
empregabilidade e de acesso ao mercado 
de trabalho, mas também desafios em 
termos de condições de trabalho justas e 
de acesso à proteção social.

Or. fr
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Alteração 105
Jeroen Lenaers

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os Estados-Membros e a União 
devem garantir que as transformações são 
equitativas e socialmente justas, 
redobrando esforços em favor de uma 
sociedade inclusiva e resiliente que proteja 
as pessoas e lhes dê os meios necessários 
para antecipar e gerir a mudança, 
permitindo-lhes participar ativamente na 
sociedade e na economia. A discriminação 
em todas as suas formas deve ser 
combatida. Há que garantir o acesso e 
oportunidades para todos e reduzir a 
pobreza e a exclusão social (incluindo a 
das crianças), assegurando, em especial, o 
bom funcionamento dos mercados de 
trabalho e dos sistemas de proteção social e 
eliminando os obstáculos à educação, 
formação e à participação no mercado 
laboral, inclusive através de investimentos 
na educação e no acolhimento na primeira 
infância. No contexto do envelhecimento 
das sociedades, é particularmente 
importante que os cidadãos possam aceder, 
em tempo útil e em condições de 
igualdade, a serviços de saúde a preços 
comportáveis e a medidas de prevenção e 
promoção da saúde. Deverá ser tirado 
melhor partido do potencial das pessoas 
com deficiência no que toca à sua 
contribuição para o crescimento económico 
e o desenvolvimento social. A emergência 
de novos modelos económicos e 
empresariais na União traz consigo 
mudanças nas relações laborais. Os 
Estados-Membros devem garantir que as 
relações laborais decorrentes das novas 
formas de trabalho salvaguardam e 
reforçam o modelo social europeu.

(9) Os Estados-Membros e a União 
devem garantir que as transformações são 
equitativas e socialmente justas, 
redobrando esforços em favor de uma 
sociedade inclusiva e resiliente que proteja 
as pessoas e lhes dê os meios necessários 
para antecipar e gerir a mudança, 
permitindo-lhes participar ativamente na 
sociedade e na economia. A discriminação 
em todas as suas formas deve ser 
combatida. Há que garantir o acesso e 
oportunidades para todos e reduzir a 
pobreza e a exclusão social (incluindo a 
das crianças), assegurando, em especial, o 
bom funcionamento dos mercados de 
trabalho e dos sistemas de proteção social e 
eliminando os obstáculos à educação, 
formação e à participação no mercado 
laboral, inclusive através de investimentos 
na educação e no acolhimento na primeira 
infância. Os Estados-Membros devem 
garantir que a mobilidade transfronteiriça 
dos aprendentes e dos trabalhadores seja 
devidamente apoiada e que os obstáculos 
(administrativos) sejam eliminados, a fim 
de facilitar o acesso ao emprego noutro 
Estado-Membro. No contexto do 
envelhecimento das sociedades, é 
particularmente importante que os cidadãos 
possam aceder, em tempo útil e em 
condições de igualdade, a serviços de 
saúde a preços comportáveis e a medidas 
de prevenção e promoção da saúde. Deverá 
ser tirado melhor partido do potencial das 
pessoas com deficiência no que toca à sua 
contribuição para o crescimento económico 
e o desenvolvimento social. A emergência 
de novos modelos económicos e 
empresariais na União traz consigo 
mudanças nas relações laborais. Os 
Estados-Membros devem garantir que as 
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relações laborais decorrentes das novas 
formas de trabalho salvaguardam e 
reforçam o modelo social europeu.

Or. en

Alteração 106
Tomáš Zdechovský

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os Estados-Membros e a União 
devem garantir que as transformações são 
equitativas e socialmente justas, 
redobrando esforços em favor de uma 
sociedade inclusiva e resiliente que proteja 
as pessoas e lhes dê os meios necessários 
para antecipar e gerir a mudança, 
permitindo-lhes participar ativamente na 
sociedade e na economia. A discriminação 
em todas as suas formas deve ser 
combatida. Há que garantir o acesso e 
oportunidades para todos e reduzir a 
pobreza e a exclusão social (incluindo a 
das crianças), assegurando, em especial, o 
bom funcionamento dos mercados de 
trabalho e dos sistemas de proteção social e 
eliminando os obstáculos à educação, 
formação e à participação no mercado 
laboral, inclusive através de investimentos 
na educação e no acolhimento na primeira 
infância. No contexto do envelhecimento 
das sociedades, é particularmente 
importante que os cidadãos possam aceder, 
em tempo útil e em condições de 
igualdade, a serviços de saúde a preços 
comportáveis e a medidas de prevenção e 
promoção da saúde. Deverá ser tirado 
melhor partido do potencial das pessoas 
com deficiência no que toca à sua 
contribuição para o crescimento económico 
e o desenvolvimento social. A emergência 
de novos modelos económicos e 
empresariais na União traz consigo 

(9) Os Estados-Membros e a União 
devem garantir que as transformações são 
equitativas, equilibradas e socialmente 
justas, redobrando esforços em favor de 
uma sociedade inclusiva e resiliente que 
proteja as pessoas e lhes dê os meios 
necessários para antecipar e gerir a 
mudança, permitindo-lhes participar 
ativamente na sociedade e na economia. A 
discriminação em todas as suas formas 
deve ser combatida e a conciliação das 
exigências da vida privada e profissional 
deve ser respeitada e visada pelas políticas 
da União e dos Estados-Membros. Há que 
garantir o acesso e oportunidades para 
todos e reduzir a pobreza e a exclusão 
social (incluindo a das crianças), 
assegurando, em especial, o bom 
funcionamento dos mercados de trabalho e 
dos sistemas de proteção social e 
eliminando os obstáculos à educação, 
formação e à participação no mercado 
laboral, inclusive através de investimentos 
na educação e no acolhimento na primeira 
infância. No contexto do envelhecimento 
das sociedades, é particularmente 
importante que os cidadãos possam aceder, 
em tempo útil e em condições de 
igualdade, a serviços de saúde a preços 
comportáveis e a medidas de prevenção e 
promoção da saúde. Deverá ser tirado 
melhor partido do potencial das pessoas 
com deficiência no que toca à sua 
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mudanças nas relações laborais. Os 
Estados-Membros devem garantir que as 
relações laborais decorrentes das novas 
formas de trabalho salvaguardam e 
reforçam o modelo social europeu.

contribuição para o crescimento económico 
e o desenvolvimento social. A emergência 
de novos modelos económicos e 
empresariais na União traz consigo 
mudanças nas relações laborais. Os 
Estados-Membros devem garantir que as 
relações laborais decorrentes das novas 
formas de trabalho salvaguardam e 
reforçam o modelo social europeu.

Or. en

Alteração 107
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os Estados-Membros e a União 
devem garantir que as transformações são 
equitativas e socialmente justas, 
redobrando esforços em favor de uma 
sociedade inclusiva e resiliente que proteja 
as pessoas e lhes dê os meios necessários 
para antecipar e gerir a mudança, 
permitindo-lhes participar ativamente na 
sociedade e na economia. A discriminação 
em todas as suas formas deve ser 
combatida. Há que garantir o acesso e 
oportunidades para todos e reduzir a 
pobreza e a exclusão social (incluindo a 
das crianças), assegurando, em especial, o 
bom funcionamento dos mercados de 
trabalho e dos sistemas de proteção social e 
eliminando os obstáculos à educação, 
formação e à participação no mercado 
laboral, inclusive através de investimentos 
na educação e no acolhimento na primeira 
infância. No contexto do envelhecimento 
das sociedades, é particularmente 
importante que os cidadãos possam aceder, 
em tempo útil e em condições de 
igualdade, a serviços de saúde a preços 
comportáveis e a medidas de prevenção e 
promoção da saúde. Deve tirar-se o 

(9) Os Estados-Membros e a União 
devem garantir que as transformações são 
equitativas e socialmente justas, 
redobrando esforços em favor de uma 
sociedade inclusiva e resiliente que proteja 
as pessoas e lhes dê os meios necessários 
para antecipar e gerir a mudança, 
permitindo-lhes participar ativamente na 
sociedade e na economia. A discriminação 
em todas as suas formas deve ser 
combatida. Há que garantir o acesso e 
oportunidades para todos e eliminar a 
pobreza e a exclusão social (incluindo a 
das crianças e das pessoas com 
deficiência), assegurando, em especial, o 
funcionamento eficaz e inclusivo dos 
mercados de trabalho e dos sistemas de 
proteção social que oferecem maior 
proteção e eliminando os obstáculos à 
educação, formação e à participação no 
mercado laboral, inclusive através de 
investimentos na educação e no 
acolhimento na primeira infância. No 
contexto do envelhecimento das 
sociedades, é particularmente importante 
que os cidadãos possam aceder, em tempo 
útil e em condições de igualdade, a 
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melhor partido do potencial das pessoas 
com deficiência no que toca à sua 
contribuição para o crescimento económico 
e o desenvolvimento social. A emergência 
de novos modelos económicos e 
empresariais na União traz consigo 
mudanças nas relações laborais. Os 
Estados‑Membros devem garantir que as 
relações laborais decorrentes das novas 
formas de trabalho salvaguardam e 
reforçam o modelo social europeu.

serviços de saúde a preços comportáveis e 
a medidas de prevenção e promoção da 
saúde. Deve valorizar-se plenamente o 
potencial das pessoas com deficiência no 
que toca à sua contribuição para o 
crescimento económico e o 
desenvolvimento social. A emergência de 
novos modelos económicos e empresariais 
na União traz consigo mudanças nas 
relações laborais. Os Estados‑Membros 
devem garantir que as relações laborais 
decorrentes das novas formas de trabalho 
são estáveis, estabelecendo novos direitos, 
salvaguardas e condições, contra todas as 
formas de discriminação, precariedade e 
exploração, e que reforçam o modelo 
social europeu.

Or. it

Alteração 108
Miriam Lexmann

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os Estados-Membros e a União 
devem garantir que as transformações são 
equitativas e socialmente justas, 
redobrando esforços em favor de uma 
sociedade inclusiva e resiliente que proteja 
as pessoas e lhes dê os meios necessários 
para antecipar e gerir a mudança, 
permitindo-lhes participar ativamente na 
sociedade e na economia. A discriminação 
em todas as suas formas deve ser 
combatida. Há que garantir o acesso e 
oportunidades para todos e reduzir a 
pobreza e a exclusão social (incluindo a 
das crianças), assegurando, em especial, o 
bom funcionamento dos mercados de 
trabalho e dos sistemas de proteção social e 
eliminando os obstáculos à educação, 
formação e à participação no mercado 
laboral, inclusive através de investimentos 

(9) Os Estados-Membros e a União 
devem garantir que as transformações são 
equitativas e socialmente justas, 
redobrando esforços em favor de uma 
sociedade inclusiva e resiliente que proteja 
as pessoas e lhes dê os meios necessários 
para antecipar e gerir a mudança, 
permitindo-lhes participar ativamente na 
sociedade e na economia. A discriminação 
em todas as suas formas deve ser 
combatida. Há que garantir o acesso e 
oportunidades para todos e reduzir a 
pobreza e a exclusão social (incluindo a 
das crianças, das pessoas com deficiência 
e de outros grupos particularmente 
desfavorecidos, incluindo os grupos que 
enfrentam múltiplas formas de 
discriminação), assegurando, em especial, 
o bom funcionamento de mercados de 
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na educação e no acolhimento na primeira 
infância. No contexto do envelhecimento 
das sociedades, é particularmente 
importante que os cidadãos possam aceder, 
em tempo útil e em condições de 
igualdade, a serviços de saúde a preços 
comportáveis e a medidas de prevenção e 
promoção da saúde. Deverá ser tirado 
melhor partido do potencial das pessoas 
com deficiência no que toca à sua 
contribuição para o crescimento económico 
e o desenvolvimento social. A emergência 
de novos modelos económicos e 
empresariais na União traz consigo 
mudanças nas relações laborais. Os 
Estados-Membros devem garantir que as 
relações laborais decorrentes das novas 
formas de trabalho salvaguardam e 
reforçam o modelo social europeu.

trabalho inclusivos  e dos sistemas de 
proteção social e eliminando os obstáculos 
à educação, formação e à participação no 
mercado laboral, inclusive através de 
investimentos na educação e no 
acolhimento na primeira infância. No 
contexto do envelhecimento das 
sociedades, é particularmente importante 
que os cidadãos possam aceder, em tempo 
útil e em condições de igualdade, a 
serviços de saúde a preços comportáveis e 
a medidas de prevenção e promoção da 
saúde. Deverá ser tirado melhor partido do 
potencial das pessoas com deficiência no 
que toca à sua contribuição para o 
crescimento económico e o 
desenvolvimento social. A emergência de 
novos modelos económicos e empresariais 
na União traz consigo mudanças nas 
relações laborais. Os Estados-Membros 
devem garantir que as relações laborais 
decorrentes das novas formas de trabalho 
salvaguardam e reforçam o modelo social 
europeu.

Or. sk

Alteração 109
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os Estados-Membros e a União 
devem garantir que as transformações são 
equitativas e socialmente justas, 
redobrando esforços em favor de uma 
sociedade inclusiva e resiliente que proteja 
as pessoas e lhes dê os meios necessários 
para antecipar e gerir a mudança, 
permitindo-lhes participar ativamente na 
sociedade e na economia. A discriminação 
em todas as suas formas deve ser 
combatida. Há que garantir o acesso e 
oportunidades para todos e reduzir a 

(9) Os Estados-Membros e a União 
devem garantir que as transformações são 
equitativas e socialmente justas, 
redobrando esforços em favor de uma 
sociedade inclusiva e resiliente que proteja 
as pessoas e lhes dê os meios necessários 
para antecipar e gerir a mudança, 
permitindo-lhes participar ativamente na 
sociedade e na economia. A discriminação 
em todas as suas formas deve ser 
combatida. Há que garantir o acesso e 
oportunidades para todos e reduzir a 
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pobreza e a exclusão social (incluindo a 
das crianças), assegurando, em especial, o 
bom funcionamento dos mercados de 
trabalho e dos sistemas de proteção social e 
eliminando os obstáculos à educação, 
formação e à participação no mercado 
laboral, inclusive através de investimentos 
na educação e no acolhimento na primeira 
infância. No contexto do envelhecimento 
das sociedades, é particularmente 
importante que os cidadãos possam aceder, 
em tempo útil e em condições de 
igualdade, a serviços de saúde a preços 
comportáveis e a medidas de prevenção e 
promoção da saúde. Deverá ser tirado 
melhor partido do potencial das pessoas 
com deficiência no que toca à sua 
contribuição para o crescimento económico 
e o desenvolvimento social. A emergência 
de novos modelos económicos e 
empresariais na União traz consigo 
mudanças nas relações laborais. Os 
Estados-Membros devem garantir que as 
relações laborais decorrentes das novas 
formas de trabalho salvaguardam e 
reforçam o modelo social europeu.

pobreza e a exclusão social (incluindo a 
das crianças, das pessoas com deficiência 
e dos grupos desfavorecidos), 
assegurando, em especial, o bom 
funcionamento dos mercados de trabalho e 
dos sistemas de proteção social e 
eliminando os obstáculos à educação, 
formação e à participação no mercado 
laboral, inclusive através de investimentos 
na educação e no acolhimento na primeira 
infância. No contexto do envelhecimento 
das sociedades, é particularmente 
importante que os cidadãos possam aceder, 
em tempo útil e em condições de 
igualdade, a serviços de saúde a preços 
comportáveis e a medidas de prevenção e 
promoção da saúde. Deverá ser tirado 
melhor partido do potencial das pessoas 
com deficiência no que toca à sua 
contribuição para o crescimento económico 
e o desenvolvimento social. A emergência 
de novos modelos económicos e 
empresariais na União traz consigo 
mudanças nas relações laborais. Os 
Estados-Membros devem garantir que as 
relações laborais decorrentes das novas 
formas de trabalho salvaguardam e 
reforçam o modelo social europeu.

Or. pl

Alteração 110
Guido Reil

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os Estados-Membros e a União 
devem garantir que as transformações são 
equitativas e socialmente justas, 
redobrando esforços em favor de uma 
sociedade inclusiva e resiliente que proteja 
as pessoas e lhes dê os meios necessários 
para antecipar e gerir a mudança, 
permitindo-lhes participar ativamente na 

(9) Os Estados-Membros e a União 
devem garantir que as transformações são 
equitativas e socialmente justas, 
redobrando esforços em favor de uma 
sociedade inclusiva e resiliente que proteja 
as pessoas e lhes dê os meios necessários 
para antecipar e gerir a mudança, 
permitindo-lhes participar ativamente na 
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sociedade e na economia. A discriminação 
em todas as suas formas deve ser 
combatida. Há que garantir o acesso e 
oportunidades para todos e reduzir a 
pobreza e a exclusão social (incluindo das 
crianças), assegurando, em especial, o bom 
funcionamento dos mercados de trabalho e 
dos sistemas de proteção social e 
eliminando os obstáculos à educação, 
formação e à participação no mercado 
laboral, inclusive através de investimentos 
na educação e no acolhimento na primeira 
infância. No contexto do envelhecimento 
das sociedades, é particularmente 
importante que os cidadãos possam aceder, 
em tempo útil e em condições de 
igualdade, a serviços de saúde a preços 
comportáveis e a medidas de prevenção e 
promoção da saúde. Deve tirar-se o melhor 
partido do potencial das pessoas com 
deficiência no que toca à sua contribuição 
para o crescimento económico e o 
desenvolvimento social. A emergência de 
novos modelos económicos e empresariais 
na União traz consigo mudanças nas 
relações laborais. Os Estados-Membros 
devem garantir que as relações laborais 
decorrentes das novas formas de trabalho 
salvaguardam e reforçam o modelo social 
europeu.

sociedade e na economia. A discriminação 
em todas as suas formas deve ser 
combatida. Há que garantir o acesso e 
oportunidades para todos e reduzir a 
pobreza e a exclusão social (incluindo das 
crianças), assegurando, em especial, o bom 
funcionamento dos mercados de trabalho e 
dos sistemas de proteção social e 
eliminando os obstáculos à educação, 
formação e à participação no mercado 
laboral, inclusive através de investimentos 
na educação e no acolhimento na primeira 
infância. No contexto do envelhecimento 
das sociedades, é particularmente 
importante que os cidadãos possam aceder, 
em tempo útil e em condições de 
igualdade, a serviços de saúde a preços 
comportáveis e a medidas de prevenção e 
promoção da saúde. Deve tirar-se o melhor 
partido do potencial das pessoas com 
deficiência no que toca à sua contribuição 
para o crescimento económico e o 
desenvolvimento social. A emergência de 
novos modelos económicos e empresariais 
na União traz consigo mudanças nas 
relações laborais. Os Estados-Membros 
devem garantir que as relações laborais e 
as condições de trabalho nas novas formas 
de trabalho são bem regulamentadas.

Or. de

Alteração 111
Antonius Manders

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os Estados-Membros e a União 
devem garantir que as transformações são 
equitativas e socialmente justas, 
redobrando esforços em favor de uma 
sociedade inclusiva e resiliente que proteja 
as pessoas e lhes dê os meios necessários 
para antecipar e gerir a mudança, 
permitindo-lhes participar ativamente na 

(9) Os Estados-Membros e a União 
devem garantir que as transformações são 
equitativas e socialmente justas, 
redobrando esforços em favor de uma 
sociedade inclusiva e resiliente que proteja 
as pessoas e lhes dê os meios necessários 
para antecipar e gerir a mudança, 
permitindo-lhes participar ativamente na 
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sociedade e na economia. A discriminação 
em todas as suas formas deve ser 
combatida. Há que garantir o acesso e 
oportunidades para todos e reduzir a 
pobreza e a exclusão social (incluindo a 
das crianças), assegurando, em especial, o 
bom funcionamento dos mercados de 
trabalho e dos sistemas de proteção social e 
eliminando os obstáculos à educação, 
formação e à participação no mercado 
laboral, inclusive através de investimentos 
na educação e no acolhimento na primeira 
infância. No contexto do envelhecimento 
das sociedades, é particularmente 
importante que os cidadãos possam aceder, 
em tempo útil e em condições de 
igualdade, a serviços de saúde a preços 
comportáveis e a medidas de prevenção e 
promoção da saúde. Deverá ser tirado 
melhor partido do potencial das pessoas 
com deficiência no que toca à sua 
contribuição para o crescimento económico 
e o desenvolvimento social. A emergência 
de novos modelos económicos e 
empresariais na União traz consigo 
mudanças nas relações laborais. Os 
Estados-Membros devem garantir que as 
relações laborais decorrentes das novas 
formas de trabalho salvaguardam e 
reforçam o modelo social europeu.

sociedade e na economia. A discriminação 
em todas as suas formas deve ser 
combatida. Há que garantir o acesso e 
oportunidades para todos e reduzir a 
pobreza e a exclusão social (incluindo a 
das crianças e dos idosos), assegurando, 
em especial, o bom funcionamento dos 
mercados de trabalho e dos sistemas de 
proteção social e eliminando os obstáculos 
à educação, formação e à participação no 
mercado laboral, inclusive através de 
investimentos na educação e no 
acolhimento na primeira infância. No 
contexto do envelhecimento das 
sociedades, é particularmente importante 
que os cidadãos possam aceder, em tempo 
útil e em condições de igualdade, a 
serviços de saúde a preços comportáveis e 
a medidas de prevenção e promoção da 
saúde. Deverá ser tirado melhor partido do 
potencial das pessoas com deficiência no 
que toca à sua contribuição para o 
crescimento económico e o 
desenvolvimento social. A emergência de 
novos modelos económicos e empresariais 
na União traz consigo mudanças nas 
relações laborais. Os Estados-Membros 
devem garantir que as relações laborais 
decorrentes das novas formas de trabalho 
salvaguardam e reforçam o modelo social 
europeu.

Or. nl

Alteração 112
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os Estados-Membros e a União 
devem garantir que as transformações são 
equitativas e socialmente justas, 
redobrando esforços em favor de uma 
sociedade inclusiva e resiliente que proteja 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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as pessoas e lhes dê os meios necessários 
para antecipar e gerir a mudança, 
permitindo-lhes participar ativamente na 
sociedade e na economia. A discriminação 
em todas as suas formas deve ser 
combatida. Há que garantir o acesso e 
oportunidades para todos e reduzir a 
pobreza e a exclusão social (incluindo a 
das crianças), assegurando, em especial, o 
bom funcionamento dos mercados de 
trabalho e dos sistemas de proteção social e 
eliminando os obstáculos à educação, 
formação e à participação no mercado 
laboral, inclusive através de investimentos 
na educação e no acolhimento na primeira 
infância. No contexto do envelhecimento 
das sociedades, é particularmente 
importante que os cidadãos possam aceder, 
em tempo útil e em condições de 
igualdade, a serviços de saúde a preços 
comportáveis e a medidas de prevenção e 
promoção da saúde. Deverá ser tirado 
melhor partido do potencial das pessoas 
com deficiência no que toca à sua 
contribuição para o crescimento económico 
e o desenvolvimento social. A emergência 
de novos modelos económicos e 
empresariais na União traz consigo 
mudanças nas relações laborais. Os 
Estados-Membros devem garantir que as 
relações laborais decorrentes das novas 
formas de trabalho salvaguardam e 
reforçam o modelo social europeu.

Or. en

Alteração 113
Peter Lundgren

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As orientações integradas deverão 
constituir a base para as recomendações 
específicas por país que o Conselho pode 

Suprimido
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dirigir aos Estados-Membros. Os 
Estados-Membros devem fazer pleno uso 
do Fundo Social Europeu Mais e de 
outros fundos da União, incluindo o 
Fundo para a Transição Justa e o 
InvestEU, a fim de promover o emprego, 
os investimentos sociais, a inclusão social, 
a acessibilidade, oportunidades de 
atualização e requalificação da mão de 
obra, aprendizagem ao longo da vida e 
uma educação e formação de elevada 
qualidade para todos, incluindo a literacia 
e as competências digitais. Ainda que se 
dirijam aos Estados-Membros e à União, 
as orientações integradas deverão ser 
aplicadas em parceria com todas as 
autoridades nacionais, regionais e locais, 
associando estreitamente os parlamentos, 
os parceiros sociais e os representantes da 
sociedade civil.

Or. en

Alteração 114
Miriam Lexmann

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As orientações integradas deverão 
constituir a base para as recomendações 
específicas por país que o Conselho pode 
dirigir aos Estados-Membros. Os 
Estados-Membros devem fazer pleno uso 
do Fundo Social Europeu Mais e de outros 
fundos da União, incluindo o Fundo para a 
Transição Justa e o InvestEU, a fim de 
promover o emprego, os investimentos 
sociais, a inclusão social, a acessibilidade, 
oportunidades de atualização e 
requalificação da mão de obra, 
aprendizagem ao longo da vida e uma 
educação e formação de elevada qualidade 
para todos, incluindo a literacia e as 
competências digitais. Ainda que se 

(10) As orientações integradas deverão 
constituir a base para as recomendações 
específicas por país que o Conselho pode 
dirigir aos Estados-Membros. Os 
Estados-Membros devem fazer pleno uso 
do Fundo Social Europeu Mais e de outros 
fundos da União, incluindo o Fundo para a 
Transição Justa e o InvestEU, a fim de 
promover o emprego, os investimentos 
sociais, a inclusão social, a acessibilidade, 
oportunidades de atualização e 
requalificação da mão de obra, 
aprendizagem ao longo da vida e uma 
educação e formação de elevada qualidade 
para todos, incluindo a literacia e as 
competências digitais. Tendo em conta as 
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dirijam aos Estados-Membros e à União, as 
orientações integradas deverão ser 
aplicadas em parceria com todas as 
autoridades nacionais, regionais e locais, 
associando estreitamente os parlamentos, 
os parceiros sociais e os representantes da 
sociedade civil.

consequências da pandemia da 
COVID-19, a utilização destes fundos 
deve também desempenhar um papel 
importante no reforço dos serviços, 
mesmo quando esses serviços são 
prestados por organizações sem fins 
lucrativos ou de beneficência. Ainda que 
se dirijam aos Estados-Membros e à União, 
as orientações integradas deverão ser 
aplicadas em parceria com todas as 
autoridades nacionais, regionais e locais, 
associando estreitamente os parlamentos, 
os parceiros sociais e os representantes da 
sociedade civil.

Or. sk

Alteração 115
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As Orientações Integradas devem 
constituir a base para recomendações 
específicas por país que o Conselho pode 
dirigir aos Estados-Membros. Os 
Estados-Membros devem fazer pleno uso 
do Fundo Social Europeu Mais e de outros 
fundos da União, incluindo o Fundo para a 
Transição Justa e o InvestEU, a fim de 
promover o emprego, os investimentos 
sociais, a inclusão social, a acessibilidade, 
oportunidades de atualização e 
requalificação da mão de obra, 
aprendizagem ao longo da vida e uma 
educação e formação de elevada qualidade 
para todos, incluindo a literacia e as 
competências digitais. Ainda que se 
dirijam aos Estados-Membros e à União, as 
Orientações Integradas devem ser 
aplicadas em parceria com todas as 
autoridades nacionais, regionais e locais, 
associando estreitamente os parlamentos, 
os parceiros sociais e os representantes da 

(10) As Orientações Integradas devem 
constituir a base para recomendações 
específicas por país que o Conselho pode 
dirigir aos Estados-Membros. Os 
Estados-Membros devem fazer pleno uso 
de todos os fundos disponíveis, em 
especial o Fundo Social Europeu Mais e 
outros fundos da União, incluindo o Fundo 
para a Transição Justa e o InvestEU, a fim 
de promover o emprego e os investimentos 
sociais e de os adaptar às suas 
necessidades sanitárias e 
socioeconómicas, a fim de proteger as 
empresas e os seus trabalhadores. Os 
Estados-Membros devem envidar esforços 
para promover a inclusão social, a 
acessibilidade, a igualdade de 
oportunidades, a atualização e 
requalificação da mão de obra, a 
aprendizagem ao longo da vida e uma 
educação e formação de elevada qualidade 
para todos, incluindo a literacia e as 
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sociedade civil. competências digitais. Ainda que se 
dirijam aos Estados-Membros e à União, as 
Orientações Integradas devem ser 
aplicadas em parceria com todas as 
autoridades nacionais, regionais e locais, 
associando estreitamente os parlamentos, 
os parceiros sociais e os representantes da 
sociedade civil.

Or. es

Alteração 116
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As Orientações Integradas devem 
constituir a base para recomendações 
específicas por país que o Conselho pode 
dirigir aos Estados-Membros. Os 
Estados-Membros devem fazer pleno uso 
do Fundo Social Europeu Mais e de outros 
fundos da União, incluindo o Fundo para a 
Transição Justa e o InvestEU, a fim de 
promover o emprego, os investimentos 
sociais, a inclusão social, a acessibilidade, 
oportunidades de atualização e 
requalificação da mão de obra, 
aprendizagem ao longo da vida e uma 
educação e formação de elevada qualidade 
para todos, incluindo a literacia e as 
competências digitais. Ainda que se 
dirijam aos Estados-Membros e à União, as 
Orientações Integradas devem ser 
aplicadas em parceria com todas as 
autoridades nacionais, regionais e locais, 
associando estreitamente os parlamentos, 
os parceiros sociais e os representantes da 
sociedade civil.

(10) As Orientações Integradas devem 
constituir a base para recomendações 
específicas por país que o Conselho pode 
dirigir aos Estados-Membros. Os 
Estados-Membros devem fazer pleno uso 
do Fundo Social Europeu Mais e de outros 
fundos da União, incluindo o Fundo para a 
Transição Justa e o InvestEU, a fim de 
promover o emprego estável, de qualidade 
e que proteja todos os trabalhadores 
contra a pobreza, os investimentos sociais, 
a inclusão social, a acessibilidade, 
oportunidades de atualização e 
requalificação da mão de obra, 
aprendizagem ao longo da vida e uma 
educação e formação de elevada qualidade 
para todos, incluindo a literacia e as 
competências digitais. Ainda que se 
dirijam aos Estados-Membros e à União, as 
Orientações Integradas devem ser 
aplicadas em parceria com todas as 
autoridades nacionais, regionais e locais, 
associando estreitamente os parlamentos, 
os parceiros sociais e os representantes da 
sociedade civil.

Or. it
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Alteração 117
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-
Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As orientações integradas deverão 
constituir a base para recomendações 
específicas por país que o Conselho pode 
dirigir aos Estados-Membros. Os 
Estados-Membros devem fazer pleno uso 
do Fundo Social Europeu Mais e de outros 
fundos da União, incluindo o Fundo para a 
Transição Justa e o InvestEU, a fim de 
promover o emprego, os investimentos 
sociais, a inclusão social, a acessibilidade, 
oportunidades de atualização e 
requalificação da mão de obra, 
aprendizagem ao longo da vida e uma 
educação e formação de elevada qualidade 
para todos, incluindo a literacia e as 
competências digitais. Ainda que se 
dirijam aos Estados-Membros e à União, as 
Orientações Integradas devem ser 
aplicadas em parceria com todas as 
autoridades nacionais, regionais e locais, 
associando estreitamente os parlamentos, 
os parceiros sociais e os representantes da 
sociedade civil.

(10) As orientações integradas deverão 
constituir a base para recomendações 
específicas por país que o Conselho pode 
dirigir aos Estados-Membros. Os 
Estados-Membros devem fazer pleno uso 
do Fundo Social Europeu Mais e de outros 
fundos da União, incluindo o Fundo para a 
Transição Justa e o InvestEU, a fim de 
promover o emprego, os investimentos 
sociais, a inclusão social e a acessibilidade, 
acompanhar a transição para uma 
economia verde e digital e promover 
oportunidades de atualização e 
requalificação da mão de obra, 
aprendizagem ao longo da vida e uma 
educação e formação de elevada qualidade 
para todos, incluindo a literacia e as 
competências digitais. Ainda que se 
dirijam aos Estados-Membros e à União, as 
Orientações Integradas devem ser 
aplicadas em parceria com todas as 
autoridades nacionais, regionais e locais, 
associando estreitamente os parlamentos, 
os parceiros sociais e os representantes da 
sociedade civil.

Or. fr

Alteração 118
Anne Sander

Proposta de decisão
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) As orientações integradas deverão 
constituir a base para recomendações 
específicas por país que o Conselho pode 
dirigir aos Estados-Membros. Os 
Estados-Membros devem fazer pleno uso 
do Fundo Social Europeu Mais e de outros 
fundos da União, incluindo o Fundo para a 
Transição Justa e o InvestEU, a fim de 
promover o emprego, os investimentos 
sociais, a inclusão social, a acessibilidade, 
oportunidades de atualização e 
requalificação da mão de obra, 
aprendizagem ao longo da vida e uma 
educação e formação de elevada qualidade 
para todos, incluindo a literacia e as 
competências digitais. Ainda que se 
dirijam aos Estados-Membros e à União, as 
Orientações Integradas devem ser 
aplicadas em parceria com todas as 
autoridades nacionais, regionais e locais, 
associando estreitamente os parlamentos, 
os parceiros sociais e os representantes da 
sociedade civil.

(10) As orientações integradas deverão 
constituir a base para recomendações 
específicas por país que o Conselho pode 
dirigir aos Estados-Membros. Os 
Estados-Membros devem fazer pleno uso 
do Fundo Social Europeu Mais, dos 
Fundos Estruturais e de Investimento 
Europeus e de outros fundos da União, 
incluindo o Fundo para a Transição Justa e 
o InvestEU, a fim de promover o emprego, 
os investimentos sociais, a inclusão social, 
a acessibilidade, oportunidades de 
atualização e requalificação da mão de 
obra, aprendizagem ao longo da vida e uma 
educação e formação de elevada qualidade 
para todos, incluindo a literacia e as 
competências digitais. Ainda que se 
dirijam aos Estados-Membros e à União, as 
Orientações Integradas devem ser 
aplicadas em parceria com todas as 
autoridades nacionais, regionais e locais, 
associando estreitamente os parlamentos, 
os parceiros sociais e os representantes da 
sociedade civil.

Or. fr

Alteração 119
Anne Sander

Proposta de decisão
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A crise económica e social 
provocada pela COVID-19 veio colocar 
pressão sobre os mercados de trabalho e 
de emprego europeus, e está a ter um forte 
impacto em todos os trabalhadores, no 
tecido económico europeu e na situação 
operacional e financeira das empresas. 
Em resultado desta crise, todos os 
operadores económicos ficaram 
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fragilizados: as grandes empresas, as 
PME, as microempresas e os 
trabalhadores independentes. As 
empresas enfrentam graves dificuldades 
financeiras, o que acarreta elevados 
riscos de falência em todos os setores, 
incluindo a agricultura, o turismo, os 
transportes, etc. Estas dificuldades 
tiveram impacto em todas as cadeias de 
abastecimento, pondo em perigo milhões 
de postos de trabalho em toda a União. 
Neste contexto, o número de 
desempregados na Europa aumentou 
drasticamente, colocando toda uma parte 
dos trabalhadores numa situação de 
precariedade. Face a este contexto, deverá 
ser prestada especial atenção à resiliência 
dos sistemas de seguro de desemprego 
nacionais. A crise está a exercer uma 
pressão especial sobre o princípio da livre 
circulação e da mobilidade dos 
trabalhadores transfronteiriços, que 
representam 1,3 milhões de europeus. As 
medidas de restabelecimento dos 
controlos nas fronteiras internas da UE 
dificultaram a mobilidade dos 
trabalhadores transfronteiriços, incluindo 
muitos prestadores de cuidados e 
trabalhadores sazonais que realizam 
trabalhos agrícolas. Estas medidas 
tiveram consequências negativas para os 
trabalhadores e para o bom 
funcionamento dos organismos privados e 
públicos, paralisando uma parte da 
economia.

Or. fr

Alteração 120
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius

Proposta de decisão
Considerando 10-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(10-A) A fim de reforçar o processo de 
decisão democrática, o Parlamento 
Europeu deve participar na definição das 
Orientações Integradas em pé de 
igualdade com o Conselho.

Or. en

Alteração 121
Peter Lundgren

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros têm em conta as 
orientações que constam do anexo nas 
respetivas políticas de emprego e nos 
programas de reformas, a transmitir de 
acordo com o artigo 148.º, n.º 3, do TFUE.

Os Estados-Membros poderão ter em conta 
as orientações que constam do anexo nas 
respetivas políticas de emprego e nos 
programas de reformas, a transmitir de 
acordo com o artigo 148.º, n.º 3, do TFUE.

Or. en

Alteração 122
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Estas orientações para o emprego serão 
integralmente revistas o mais tardar um 
ano após a sua adoção para melhor 
refletirem os efeitos do surto de 
COVID-19, a fim de apoiar uma rápida 
recuperação económica e social e melhor 
responder a crises futuras.
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Or. en

Alteração 123
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Proposta de decisão
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Os Estados-Membros convidam a 
Comissão a apresentar, o mais 
rapidamente possível, uma nova proposta 
de decisão relativa às orientações para as 
políticas de emprego que tenha em conta 
a crise da COVID-19 e as suas 
consequências sociais e em termos de 
emprego.

Or. fr

Alteração 124
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta de decisão
Anexo I – orientação 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão promover 
ativamente uma economia social de 
mercado sustentável e facilitar e apoiar o 
investimento na criação de empregos de 
qualidade. Para o efeito, deverão reduzir os 
obstáculos que se deparam às empresas na 
contratação de pessoal, promover o 
empreendedorismo responsável e o 
emprego por conta própria genuíno, e 
favorecer a criação e o crescimento de 
micro, pequenas e médias empresas, 
nomeadamente através do acesso ao 
financiamento. Os Estados-Membros 

No contexto da crise da COVID-19, a 
Comissão e os Estados-Membros devem 
atuar de forma coordenada para facilitar 
o acesso ao crédito, em especial para as 
PME e os trabalhadores independentes. 
Para o efeito, devem reorientar-se as 
prioridades dos fundos estruturais e do 
QFP com o objetivo de evitar 
encerramentos permanentes de empresa 
viáveis, colocando a tónica na 
recuperação económica futura. Devem 
também ser apoiados todos os 
trabalhadores das empresas afetadas. Os 
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deverão promover ativamente o 
desenvolvimento da economia social, 
fomentar a inovação social e as empresas 
sociais, e incentivar essas formas 
inovadoras de trabalho, criando 
oportunidades de emprego de qualidade e 
gerando benefícios sociais ao nível local.

Estados-Membros deverão promover 
ativamente uma economia social de 
mercado sustentável, que permita a 
continuidade da atividade empresarial 
para manter os empregos existentes, 
promovendo também a criação de novos 
postos de trabalho, e facilitar e apoiar o 
investimento na criação de empregos de 
qualidade. Para o efeito, deverão reduzir os 
obstáculos que se deparam às empresas na 
contratação de pessoal, promover o 
empreendedorismo responsável e o 
emprego por conta própria genuíno, e 
favorecer a continuidade, a criação e o 
crescimento de micro, pequenas e médias 
empresas, nomeadamente através do acesso 
ao financiamento. Os Estados-Membros 
deverão promover ativamente o 
desenvolvimento da economia social, 
fomentar a inovação social e as empresas 
da economia social, e incentivar essas 
formas inovadoras de trabalho, criando 
oportunidades de emprego de qualidade e 
gerando benefícios sociais ao nível local.

Or. es

Alteração 125
Anne Sander

Proposta de decisão
Anexo I – Orientação 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão promover 
ativamente uma economia social de 
mercado sustentável e facilitar e apoiar o 
investimento na criação de empregos de 
qualidade. Para o efeito, deverão reduzir os 
obstáculos que se deparam às empresas na 
contratação de pessoal, promover o 
empreendedorismo responsável e o 
emprego por conta própria genuíno, e 
favorecer a criação e o crescimento de 
micro, pequenas e médias empresas, 
nomeadamente através do acesso ao 

Os Estados-Membros deverão promover 
ativamente uma economia social de 
mercado sustentável e facilitar e apoiar o 
investimento na criação de empregos de 
qualidade. Para o efeito, deverão reduzir os 
obstáculos que se deparam às empresas na 
contratação de pessoal, promover o 
empreendedorismo responsável, incluindo 
entre as mulheres e os jovens, e o emprego 
por conta própria genuíno, e favorecer a 
criação e o crescimento de micro, pequenas 
e médias empresas, nomeadamente através 
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financiamento. Os Estados-Membros 
deverão promover ativamente o 
desenvolvimento da economia social, 
fomentar a inovação social e as empresas 
sociais, e incentivar essas formas 
inovadoras de trabalho, criando 
oportunidades de emprego de qualidade e 
gerando benefícios sociais ao nível local.

do acesso ao financiamento. 
Representando a espinha dorsal da 
economia europeia, as PME devem ser 
apoiadas na transição para uma 
economia mais digital e mais verde. Na 
elaboração das políticas públicas, os 
Estados-Membros devem ter em conta os 
efeitos socioeconómicos das políticas nas 
PME. Os Estados-Membros deverão 
promover ativamente o desenvolvimento 
da economia social, fomentar a inovação 
social e as empresas sociais, e incentivar 
essas formas inovadoras de trabalho, 
criando oportunidades de emprego de 
qualidade, nomeadamente em setores 
estratégicos com forte potencial de 
crescimento, e gerando benefícios sociais 
ao nível local.

Or. fr

Alteração 126
Miriam Lexmann

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão promover 
ativamente uma economia social de 
mercado sustentável e facilitar e apoiar o 
investimento na criação de empregos de 
qualidade. Para o efeito, deverão reduzir os 
obstáculos que se deparam às empresas na 
contratação de pessoal, promover o 
empreendedorismo responsável e o 
emprego por conta própria genuíno, e 
favorecer a criação e o crescimento de 
micro, pequenas e médias empresas, 
nomeadamente através do acesso ao 
financiamento. Os Estados-Membros 
deverão promover ativamente o 
desenvolvimento da economia social, 
fomentar a inovação social e as empresas 
sociais, e incentivar essas formas 
inovadoras de trabalho, criando 

Os Estados-Membros deverão promover 
ativamente uma economia social de 
mercado sustentável e facilitar e apoiar o 
investimento na criação de empregos de 
qualidade. Para o efeito, deverão reduzir os 
obstáculos que se deparam às empresas na 
contratação de pessoal, promover o 
empreendedorismo responsável e o 
emprego por conta própria genuíno, e 
favorecer a criação e o crescimento de 
micro, pequenas e médias empresas, 
nomeadamente através do acesso ao 
financiamento. Os Estados-Membros 
deverão promover ativamente o 
desenvolvimento da economia social, 
fomentar a inovação social e as empresas 
sociais, e incentivar essas formas 
inovadoras de trabalho, criando 
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oportunidades de emprego de qualidade e 
gerando benefícios sociais ao nível local.

oportunidades de emprego de qualidade e 
gerando benefícios sociais ao nível local. 
No contexto da pandemia da COVID-19, 
os Estados-Membros devem apoiar a 
reconversão de empresas europeias com 
vista a garantir a autossuficiência em 
matéria de equipamentos de proteção e 
dispositivos médicos, melhorando assim a 
resiliência da União Europeia às crises de 
saúde pública.

Or. sk

Alteração 127
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de decisão
Anexo I – Orientação n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão promover 
ativamente uma economia social de 
mercado sustentável e facilitar e apoiar o 
investimento na criação de empregos de 
qualidade. Para o efeito, deverão reduzir os 
obstáculos que se deparam às empresas 
na contratação de pessoal, promover o 
empreendedorismo responsável e o 
emprego por conta própria genuíno, e 
favorecer a criação e o crescimento de 
micro, pequenas e médias empresas, 
nomeadamente através do acesso ao 
financiamento. Os Estados-Membros 
deverão promover ativamente o 
desenvolvimento da economia social, 
fomentar a inovação social e as empresas 
sociais, e incentivar essas formas 
inovadoras de trabalho, criando 
oportunidades de emprego de qualidade e 
gerando benefícios sociais ao nível local.

Os Estados-Membros deverão promover 
ativamente uma economia social de 
mercado sustentável e facilitar e apoiar o 
investimento na criação de empregos de 
qualidade. Para o efeito, deverão garantir 
os mais elevados padrões sociais, laborais 
e ambientais, favorecer a contratação de 
pessoal sem termo por parte das empresas, 
promover o empreendedorismo 
responsável e o emprego por conta própria 
genuíno, e favorecer a criação e o 
crescimento de micro, pequenas e médias 
empresas, nomeadamente através do acesso 
ao financiamento. Os Estados-Membros 
deverão promover ativamente o 
desenvolvimento da economia circular e 
social, fomentar a inovação nos domínios 
ambiental, digital e social e as empresas 
sociais e ecológicas, incentivando essas 
formas inovadoras de trabalho para uma 
transição rápida e socialmente justa para 
a neutralidade climática, o mais tardar até 
2050, criando oportunidades de emprego 
de qualidade e gerando benefícios sociais e 
ambientais ao nível local.



PE650.650v01-00 84/93 AM\1204312PT.docx

PT

Or. it

Alteração 128
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de decisão
Anexo I – Orientação 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão promover 
ativamente uma economia social de 
mercado sustentável e facilitar e apoiar o 
investimento na criação de empregos de 
qualidade. Para o efeito, deverão reduzir os 
obstáculos que se deparam às empresas na 
contratação de pessoal, promover o 
empreendedorismo responsável e o 
emprego por conta própria genuíno, e 
favorecer a criação e o crescimento de 
micro, pequenas e médias empresas, 
nomeadamente através do acesso ao 
financiamento. Os Estados-Membros 
deverão promover ativamente o 
desenvolvimento da economia social, 
fomentar a inovação social e as empresas 
sociais, e incentivar essas formas 
inovadoras de trabalho, criando 
oportunidades de emprego de qualidade e 
gerando benefícios sociais ao nível local.

Os Estados-Membros deverão promover 
ativamente uma economia social de 
mercado sustentável e facilitar e apoiar o 
investimento na manutenção dos atuais 
níveis de emprego em tempos de 
pandemia de Covid-19, uma vez que um 
aumento do desemprego parece ser um 
dos problemas mais prementes em todos 
os países da UE. Um desafio importante 
continua a ser a criação de empregos de 
qualidade. Para o efeito, deverão reduzir os 
obstáculos que se deparam às empresas na 
contratação de pessoal, promover o 
empreendedorismo e o emprego por conta 
própria, e favorecer a criação e o 
crescimento de micro, pequenas e médias 
empresas, nomeadamente através do acesso 
ao financiamento. Os Estados-Membros 
deverão promover ativamente o 
desenvolvimento da economia social, 
fomentar a inovação social e as empresas 
sociais, e incentivar essas formas 
inovadoras de trabalho, criando 
oportunidades de emprego de qualidade e 
gerando benefícios sociais ao nível local.

Or. en

Alteração 129
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon
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Proposta de decisão
Anexo I – Orientação 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão promover 
ativamente uma economia social de 
mercado sustentável e facilitar e apoiar o 
investimento na criação de empregos de 
qualidade. Para o efeito, deverão reduzir os 
obstáculos que se deparam às empresas 
na contratação de pessoal, promover o 
empreendedorismo responsável e o 
emprego por conta própria genuíno, e 
favorecer a criação e o crescimento de 
micro, pequenas e médias empresas, 
nomeadamente através do acesso ao 
financiamento. Os Estados-Membros 
deverão promover ativamente o 
desenvolvimento da economia social, 
fomentar a inovação social e as empresas 
sociais, e incentivar essas formas 
inovadoras de trabalho, criando 
oportunidades de emprego de qualidade e 
gerando benefícios sociais ao nível local.

Os Estados-Membros deverão promover 
ativamente uma economia social de 
mercado sustentável e investir em medidas 
de apoio para preservar o emprego e 
proteger todos os tipos de trabalhadores, 
em especial os que têm um trabalho 
precário e atípico, os trabalhadores 
transfronteiriços e os trabalhadores 
independentes, bem como na criação de 
empregos sustentáveis e de qualidade em 
todos os níveis de qualificação e em todos 
os setores económicos. Para o efeito, 
deverão promover o pleno emprego, 
fomentar o empreendedorismo responsável 
e o emprego por conta própria genuíno, e 
favorecer a criação e o crescimento de 
micro, pequenas e médias empresas, 
nomeadamente através do acesso ao 
financiamento. Os Estados-Membros 
deverão promover ativamente o 
desenvolvimento da economia social, 
fomentar a inovação social e as empresas 
sociais, e incentivar essas formas 
inovadoras de trabalho, criando 
oportunidades de emprego de qualidade e 
gerando benefícios sociais ao nível local.

Or. en

Alteração 130
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposta de decisão
Anexo I – Orientação 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão promover 
ativamente uma economia social de 
mercado sustentável e facilitar e apoiar o 
investimento na criação de empregos de 
qualidade. Para o efeito, deverão reduzir os 

Os Estados-Membros deverão promover 
ativamente uma economia social de 
mercado sustentável e facilitar e apoiar o 
investimento na criação de empregos de 
qualidade. Para o efeito, deverão reduzir os 
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obstáculos que se deparam às empresas na 
contratação de pessoal, promover o 
empreendedorismo responsável e o 
emprego por conta própria genuíno, e 
favorecer a criação e o crescimento de 
micro, pequenas e médias empresas, 
nomeadamente através do acesso ao 
financiamento. Os Estados-Membros 
deverão promover ativamente o 
desenvolvimento da economia social, 
fomentar a inovação social e as empresas 
sociais, e incentivar essas formas 
inovadoras de trabalho, criando 
oportunidades de emprego de qualidade e 
gerando benefícios sociais ao nível local.

obstáculos que se deparam às empresas na 
manutenção ou contratação de pessoal, 
promover o empreendedorismo 
responsável e o emprego por conta própria 
genuíno, e favorecer a criação e o 
crescimento de micro, pequenas e médias 
empresas, nomeadamente através do acesso 
ao financiamento. Os Estados-Membros 
deverão promover ativamente o 
desenvolvimento da economia social, 
fomentar a inovação social e as empresas 
sociais, assim como reforçar a sua 
sustentabilidade, e incentivar essas formas 
inovadoras de trabalho, que criam 
oportunidades de emprego de qualidade 
gerando benefícios sociais ao nível local.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a pandemia de COVID-19 e as suas consequências tanto para a economia 
como para o mercado de trabalho, não só contratar como manter a força de trabalho atual é 
um desafio que tem de ser enfrentado. Na nossa opinião, além do desenvolvimento da 
economia social e do fomento das empresas sociais, também o reforço da sua 
sustentabilidade são de importância fundamental para garantir a sua viabilidade a longo 
prazo, bem como o seu funcionamento eficaz e sustentável. Não só as formas inovadoras de 
trabalho, mas também o desenvolvimento da economia social e o fomento da inovação social 
geram benefícios sociais.

Alteração 131
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão promover 
ativamente uma economia social de 
mercado sustentável e facilitar e apoiar o 
investimento na criação de empregos de 
qualidade. Para o efeito, deverão reduzir os 
obstáculos que se deparam às empresas na 
contratação de pessoal, promover o 
empreendedorismo responsável e o 
emprego por conta própria genuíno, e 

No contexto da crise da COVID-19, os 
Estados-Membros deverão promover 
ativamente uma economia social de 
mercado sustentável e facilitar e apoiar o 
investimento na criação de empregos de 
qualidade. Para o efeito, deverão reduzir os 
obstáculos que se deparam às empresas na 
contratação de pessoal, promover o 
empreendedorismo responsável e o 
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favorecer a criação e o crescimento de 
micro, pequenas e médias empresas, 
nomeadamente através do acesso ao 
financiamento. Os Estados-Membros 
deverão promover ativamente o 
desenvolvimento da economia social, 
fomentar a inovação social e as empresas 
sociais, e incentivar essas formas 
inovadoras de trabalho, criando 
oportunidades de emprego de qualidade e 
gerando benefícios sociais ao nível local.

emprego por conta própria genuíno, e 
favorecer a criação e o crescimento de 
micro, pequenas e médias empresas, 
nomeadamente através do acesso ao 
financiamento. Os Estados-Membros 
deverão promover ativamente o 
desenvolvimento da economia social, 
fomentar a inovação social e as empresas 
sociais, e incentivar essas formas 
inovadoras de trabalho, criando 
oportunidades de emprego de qualidade e 
gerando benefícios sociais ao nível local.

Or. pl

Alteração 132
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Proposta de decisão
Anexo I – Orientação 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A crise da COVID-19 está a ter, e terá, 
inúmeras consequências para o emprego, 
a justiça social e as condições de trabalho. 
Para responder a esta crise sem 
precedentes, os Estados-Membros deverão 
proteger e desenvolver o mercado de 
trabalho europeu e trabalhar no sentido 
de uma maior solidariedade europeia, 
protegendo os mais vulneráveis e não 
deixando ninguém para trás. Os 
Estados-Membros deverão trabalhar em 
prol de uma coordenação europeia para 
proteger os trabalhadores e as empresas 
europeias, nomeadamente com a ajuda de 
um maciço plano de recuperação europeu 
que preveja a possibilidade de os 
Estados-Membros prestarem apoio direto 
aos setores mais afetados.
Os Estados-Membros deverão prosseguir 
e reforçar a criação de sistemas de apoio 
às empresas em dificuldade e que sofrem 
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de falta de liquidez, em especial as PME, 
bem como de apoio aos trabalhadores em 
regimes de trabalho a tempo reduzido, a 
fim de garantir não só os empregos e os 
salários, mas também as condições de 
trabalho. Deve ser prestado apoio a todos 
os trabalhadores, em especial aos mais 
precários, que têm estado na linha da 
frente desta crise. Os Estados-Membros 
deverão incentivar as autoridades de 
saúde a introduzir medidas para 
responder às difíceis condições 
psicológicas que afetam muitos 
trabalhadores e reduzir a ansiedade geral 
e o impacto negativo do isolamento social.
Os Estados-Membros deverão garantir 
aos trabalhadores as melhores condições 
em termos de saúde e de segurança no 
trabalho. Os Estados-Membros deverão 
facilitar o recurso ao teletrabalho, 
garantindo simultaneamente aos 
trabalhadores as suas condições de 
trabalho.
Os Estados-Membros deverão assegurar a 
participação dos parceiros sociais na 
elaboração e na aplicação de tais 
medidas. É necessário garantir aos 
trabalhadores transfronteiriços, 
duramente afetados pelo encerramento 
das fronteiras, os seus direitos e os seus 
empregos.
Os Estados-Membros deverão utilizar 
todos os fundos à sua disposição, como o 
Fundo Social Europeu e o Fundo de 
Auxílio Europeu às Pessoas mais 
Carenciadas, devendo fazê-lo de forma 
extensiva para responder à crise. O 
objetivo deve ser o de garantir a 
segurança no trabalho, o apoio aos mais 
carenciados e a recuperação da atividade 
económica. Os Estados-Membros deverão 
também reforçar os seus investimentos 
sustentáveis em diversos setores como a 
saúde, a educação, ou ainda nos setores 
do futuro, como os setores da economia 
digital e da economia verde.
Os Estados-Membros deverão 
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comprometer-se a garantir que o plano de 
recuperação contribua para a realização 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, seja consentâneo com os 
objetivos definidos no Pacto Ecológico e 
participe na aplicação do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais.

Or. fr

Alteração 133
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposta de decisão
Anexo I – Orientação 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros deverão promover 
ativamente o pleno emprego com base em 
empregos de qualidade numa economia 
sustentável, utilizando plenamente o apoio 
do FSE+ e, se for caso disso, de outros 
instrumentos da União, como o InvestEU 
e o Fundo para a Transição Justa. Estas 
medidas devem ter em conta o contexto da 
crise da COVID-19.

Or. en

Alteração 134
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta de decisão
Anexo I – orientação 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A carga fiscal sobre o trabalho deve ser 
transferida para outras fontes de 
tributação mais propícias ao emprego e ao 
crescimento inclusivo e, em simultâneo, 
alinhar-se com os objetivos climáticos e 
ambientais, tendo em conta o efeito 
redistributivo do sistema fiscal, ao mesmo 

A carga fiscal sobre o trabalho deve ser 
reduzida, suprimindo inclusivamente 
algumas obrigações fiscais, e a criação de 
novos postos de trabalho deve ser 
facilitada.
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tempo que se salvaguardam receitas para 
assegurar uma proteção social adequada 
e despesas favoráveis ao crescimento.

Or. es

Alteração 135
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Proposta de decisão
Anexo I – Orientação 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A carga fiscal sobre o trabalho deve ser 
transferida para outras fontes de tributação 
mais propícias ao emprego e ao 
crescimento inclusivo e, em simultâneo, 
alinhar-se com os objetivos climáticos e 
ambientais, tendo em conta o efeito 
redistributivo do sistema fiscal, ao mesmo 
tempo que se salvaguardam receitas para 
assegurar uma proteção social adequada e 
despesas favoráveis ao crescimento.

A carga fiscal sobre o trabalho deve ser 
transferida para outras fontes de tributação 
de modo a que seja mais propícia ao 
emprego e ao crescimento sustentável 
inclusivo e, em simultâneo, assegure o 
pleno alinhamento com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e os 
objetivos climáticos e ambientais do Pacto 
Ecológico Europeu, tendo em conta o 
efeito redistributivo do sistema fiscal, ao 
mesmo tempo que se salvaguardam 
receitas para assegurar uma proteção social 
adequada e despesas favoráveis ao 
crescimento.

Or. en

Alteração 136
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Proposta de decisão
Anexo I – Orientação 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A carga fiscal sobre o trabalho deve ser 
transferida para outras fontes de tributação 
mais propícias ao emprego e ao 
crescimento inclusivo e, em simultâneo, 
alinhar-se com os objetivos climáticos e 
ambientais, tendo em conta o efeito 

A carga fiscal sobre o trabalho deve ser 
transferida para outras fontes de tributação 
mais propícias ao emprego e ao 
crescimento inclusivo e, em simultâneo, 
alinhar-se sistematicamente com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
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redistributivo do sistema fiscal, ao mesmo 
tempo que se salvaguardam receitas para 
assegurar uma proteção social adequada e 
despesas favoráveis ao crescimento.

e com os objetivos climáticos e ambientais 
definidos no Pacto Ecológico, tendo em 
conta o efeito redistributivo do sistema 
fiscal, ao mesmo tempo que se 
salvaguardam receitas para assegurar uma 
proteção social adequada para todos e 
despesas favoráveis ao crescimento.

Or. fr

Alteração 137
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta de decisão
Anexo I – Orientação n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A carga fiscal sobre o trabalho deve ser 
transferida para outras fontes de 
tributação mais propícias ao emprego e ao 
crescimento inclusivo e, em simultâneo, 
alinhar-se com os objetivos climáticos e 
ambientais, tendo em conta o efeito 
redistributivo do sistema fiscal, ao mesmo 
tempo que se salvaguardam receitas para 
assegurar uma proteção social adequada e 
despesas favoráveis ao crescimento.

Os Estados-Membros devem empenhar-se 
em reduzir a pressão fiscal sobre o 
trabalho, transferindo-a para outras fontes 
que não prejudiquem o emprego e o 
desenvolvimento sustentável e inclusivo, 
em plena conformidade com os objetivos 
climáticos e ambientais, aumentando os 
efeitos redistributivos do sistema fiscal a 
favor das pessoas mais carenciadas e mais 
vulneráveis, ao mesmo tempo que se 
salvaguardam receitas para assegurar uma 
proteção social adequada e despesas 
favoráveis ao crescimento.

Or. it

Alteração 138
Antonius Manders

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A carga fiscal sobre o trabalho deve ser 
transferida para outras fontes de tributação 
mais propícias ao emprego e ao 
crescimento inclusivo e, em simultâneo, 
alinhar-se com os objetivos climáticos e 
ambientais, tendo em conta o efeito 
redistributivo do sistema fiscal, ao mesmo 

A carga fiscal sobre o trabalho deve ser 
transferida para outras fontes de tributação 
mais propícias ao emprego e ao 
crescimento inclusivo e, em simultâneo, 
alinhar-se com os objetivos climáticos e 
ambientais, tendo em conta o efeito 
redistributivo do sistema fiscal, ao mesmo 
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tempo que se salvaguardam receitas para 
assegurar uma proteção social adequada e 
despesas favoráveis ao crescimento.

tempo que se salvaguardam receitas para 
assegurar uma proteção social adequada e 
despesas favoráveis ao crescimento. A 
indexação dos rendimentos das pensões 
deve ser garantida nos Estados-Membros.

Or. nl

Alteração 139
José Manuel Fernandes

Proposta de decisão
Anexo I – Orientação 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A carga fiscal sobre o trabalho deve ser 
transferida para outras fontes de tributação 
mais propícias ao emprego e ao 
crescimento inclusivo e, em simultâneo, 
alinhar-se com os objetivos climáticos e 
ambientais, tendo em conta o efeito 
redistributivo do sistema fiscal, ao mesmo 
tempo que se salvaguardam receitas para 
assegurar uma proteção social adequada e 
despesas favoráveis ao crescimento.

A carga fiscal sobre o trabalho deve ser 
transferida para outras fontes de tributação 
mais propícias às micro, às pequenas e 
médias empresas, ao emprego e ao 
crescimento inclusivo e, em simultâneo, 
alinhar-se com os objetivos climáticos e 
ambientais, tendo em conta o efeito 
redistributivo do sistema fiscal, ao mesmo 
tempo que se salvaguardam receitas para 
assegurar uma proteção social adequada e 
despesas favoráveis ao crescimento.

Or. pt

Alteração 140
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta de decisão
Anexo I – Orientação 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A carga fiscal sobre o trabalho deve ser 
transferida para outras fontes de tributação 
mais propícias ao emprego e ao 
crescimento inclusivo e, em simultâneo, 
alinhar-se com os objetivos climáticos e 
ambientais, tendo em conta o efeito 
redistributivo do sistema fiscal, ao mesmo 
tempo que se salvaguardam receitas para 
assegurar uma proteção social adequada e 

A carga fiscal sobre o trabalho deve ser 
transferida para outras fontes de tributação 
mais propícias ao emprego e ao 
crescimento inclusivo, tendo em conta o 
efeito redistributivo do sistema fiscal, ao 
mesmo tempo que se salvaguardam 
receitas para assegurar uma proteção social 
adequada e despesas favoráveis ao 
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despesas favoráveis ao crescimento. crescimento.

Or. en

Alteração 141
Antonius Manders

Proposta de decisão
Anexo – Orientação 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que dispões de 
mecanismos de fixação de salários 
mínimos nacionais deverão assegurar uma 
participação efetiva dos parceiros sociais 
de forma transparente e previsível, para 
permitir um ajustamento adequado dos 
salários à evolução da produtividade e 
garantir salários justos para um nível de 
vida digno, prestando especial atenção aos 
grupos de rendimentos mais baixos e 
médios, numa perspetiva de convergência 
ascendente. Estes mecanismos deverão ter 
em conta o desempenho económico de 
todas as regiões e setores. Os 
Estados-Membros deverão promover o 
diálogo social e a negociação coletiva no 
processo de fixação dos salários. Dentro do 
respeito das práticas nacionais, os 
Estados-Membros e os parceiros sociais 
deverão assegurar que todos os 
trabalhadores tenham direito a salários 
adequados e justos através de convenções 
coletivas ou de salários mínimos nacionais 
adequados, tendo em conta o seu impacto 
na competitividade, na criação de emprego 
e na pobreza no trabalho.

Os Estados-Membros que dispões de 
mecanismos de fixação de salários 
mínimos nacionais deverão assegurar uma 
participação efetiva dos parceiros sociais 
de forma transparente e previsível, para 
permitir um ajustamento adequado dos 
salários à evolução da produtividade e 
garantir salários justos para um nível de 
vida digno, prestando especial atenção aos 
grupos de rendimentos mais baixos e 
médios, numa perspetiva de convergência 
ascendente. Estes mecanismos deverão ter 
em conta o desempenho económico de 
todas as regiões e setores. Os 
Estados-Membros deverão promover o 
diálogo social e a negociação coletiva no 
processo de fixação dos salários. Dentro do 
respeito das práticas nacionais, os 
Estados-Membros e os parceiros sociais 
deverão assegurar que todos os 
trabalhadores tenham direito a salários 
adequados e justos através de convenções 
coletivas ou de salários mínimos nacionais 
adequados, tendo em conta o seu impacto 
na competitividade, na criação de emprego 
e na pobreza no trabalho. As práticas 
discriminatórias, como a atribuição de 
salários mínimos mais baixos aos jovens, 
devem ser abolidas e a igualdade de 
oportunidades no mercado de trabalho 
para as pessoas mais idosas deve ser 
garantida.

Or. nl


