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Alteração  60 

Maria João Rodrigues 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 49-B (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  49-B. Apela a uma adoção rápida de 

medidas para completar a União 

Bancária, através da criação de um 

mecanismo comum de apoio orçamental 

do Fundo Único de Resolução, de 

dimensão adequada e que beneficie de 

uma linha de crédito direta do Mecanismo 

Europeu de Estabilidade, e da criação de 

um Sistema Europeu de Seguro de 

Depósitos; solicita uma avaliação do atual 

quadro de recuperação e resolução; 

chama a atenção para a necessidade de 

continuar a reduzir os riscos e os 

desequilíbrios decorrentes, sobretudo, da 

ausência persistente de crescimento; 

exorta a Comissão a propor de imediato 

uma estratégia europeia relativa ao 

desenvolvimento de um mercado 

secundário operacional de créditos em 

risco, nomeadamente através da definição 

de um modelo europeu de sociedades de 

gestão de ativos e do necessário 

ajustamento da aplicação das disposições 

em matéria de auxílios estatais; 

Or. en 



 

AM\1130182PT.docx PE605.552v01-00 } 

 PE605.553v01-00 } 

 PE605.574v01-00 } RC1 

PT Unida na diversidade PT 

 

4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 61 

Alteração  61 

Maria João Rodrigues 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 5-A. Apela à criação de uma 

capacidade orçamental da área do euro, 

juntamente com um código de 

convergência, além da plena utilização do 

Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos e dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento; reitera que 

a capacidade orçamental da área do euro 

deverá ter por objetivo promover uma 

convergência socioeconómica nivelada 

por cima e amortecer os choques 

económicos; salienta que a capacidade 

orçamental da área do euro deve ser 

incorporada no quadro jurídico da UE e 

sujeita a controlo democrático; concorda 

com a Comissão em que a capacidade 

orçamental da área do euro deverá ser 

aberta a países não pertencentes à área do 

euro que se lhe desejem juntar; 

Or. en 
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Alteração  62 

Maria João Rodrigues 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  2-A. Sublinha que a dimensão social da 

integração europeia não pode ser 

reduzida às questões relacionadas com a 

liberdade de circulação; apela a ações 

comuns mais fortes com vista a melhorar 

as condições de trabalho, reduzir a 

pobreza e as desigualdades sociais e de 

género, providenciar educação e 

formação de alta qualidade para todos, 

acelerar o processo de convergência 

nivelada por cima entre países no que 

respeita ao desempenho económico e aos 

níveis de rendimento e reforçar a coesão 

económica, social e territorial na UE; 

remete para a sua resolução sobre o Pilar 

Europeu dos Direitos Sociais quanto a 

propostas mais pormenorizadas sobre a 

forma como uma Europa mais social 

deverá ser alcançada pela UE27; 

congratula-se com a proposta da 

Comissão relativa a uma proclamação 

conjunta dos princípios do Pilar Europeu 

dos Direitos Sociais e confirma a sua 

disponibilidade para trabalhar com a 

Comissão e o Conselho no sentido de 

finalizar a proclamação conjunta até ao 

final de 2017; 

Or. en 
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Alteração  63 

Maria João Rodrigues 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 15-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  15-A. Insta a Comissão a apresentar 

propostas legislativas de iniciativas 

europeias concretas, destinadas a 

melhorar as condições de vida e de 

trabalho; salienta, em particular, que caso 

os parceiros sociais não estejam 

preparados para avançar para 

negociações sobre a revisão da diretiva 

relativa à declaração por escrito 

(91/533/EEC)1, a Comissão deverá 

apresentar uma proposta legislativa 

relativa a uma diretiva-quadro em matéria 

de condições de trabalho dignas, que 

garanta o acesso a todos os trabalhadores 

a um conjunto essencial de direitos 

laborais e sociais, incluindo na economia 

digital; 

 ________________ 

 JO L 288 de 18.10.1991, p. 32. 

Or. en 
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Alteração  64 

Maria João Rodrigues 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 15-B (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  15-B.  Solicita novas medidas relativas à 

iniciativa sobre o acesso à proteção social, 

com a apresentação, no seguimento das 

consultas dos parceiros sociais, de 

propostas concretas para assegurar que 

todas as pessoas, em todas as modalidades 

de emprego, adquiram direitos à 

segurança social, incluindo a pensões 

adequadas; 

Or. en 
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Alteração  65 

Maria João Rodrigues 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 15-C (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  15-C. Exorta a Comissão a apresentar 

uma iniciativa relativa à Garantia para as 

Crianças, a fim de atenuar os efeitos 

nefastos da pobreza infantil, assegurando 

que todas as crianças em risco de pobreza 

tenham acesso a cuidados de saúde 

gratuitos, educação gratuita, serviços de 

acolhimento gratuitos, habitação 

condigna e alimentação adequada; 

Or. en 
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Alteração  66 

Maria João Rodrigues 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 15-D (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  15-D. Recorda a importância 

fundamental da legislação europeia em 

matéria de saúde e segurança no local de 

trabalho; relembra à Comissão que o 

terceiro lote de substâncias abrangidas 

pela diretiva relativa aos agentes 

cancerígenos e mutagénicos 

(2004/37/CE)1 deve ser especificado sem 

demora e esta diretiva deverá ser 

extensiva às substâncias reprotóxicas; 

 

 

JO L 158 de 30.4.2004, p. 50. 

Or. en 
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Alteração  67 

Maria João Rodrigues 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 15-E (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  15-E. Sublinha que a Comissão deverá 

prestar todo o apoio necessário aos 

Estados-Membros para a plena aplicação 

da Garantia para a Juventude e da 

Garantia para as Competências e outros 

investimentos essenciais nas pessoas, 

incluindo educação pré-escolar e serviços 

de guarda de crianças de qualidade, a 

preços abordáveis e de fácil acesso, assim 

como serviços de prestação de cuidados 

para pessoas de idade e dependentes; 

insta a Comissão a garantir um 

financiamento adequado da Iniciativa 

para o Emprego dos Jovens até 2020 e a 

envidar todos os esforços para ajudar os 

Estados-Membros a utilizar a totalidade 

dos recursos disponibilizados pelos 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento; insta a Comissão a manter 

o programa Erasmus+ e aumentar 

substancialmente o seu financiamento; 

congratula-se com a proposta da 

Comissão sobre o Corpo Europeu de 

Solidariedade, com vista a reconhecer e 

promover o reconhecimento das 

atividades além-fronteiras de voluntariado 

e solidariedade dos jovens na União; 

salienta, no entanto, a necessidade de 

rever a legislação proposta, por forma a 

garantir que a criação de um Corpo 
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Europeu de Solidariedade não seja 

negativa para outros programas 

existentes, como o programa Erasmus+, e 

que o voluntariado não seja 

sistematicamente utilizado para substituir 

o trabalho remunerado; 

Or. en 
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Alteração  68 

Maria João Rodrigues 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 74-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  74-A. Sublinha a necessidade de novas 

medidas destinadas a harmonizar as 

políticas comerciais da UE com os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

e o Acordo de Paris sobre o clima, bem 

como a promover um comércio global 

justo e regulamentado, em benefício da 

população mundial; solicita, em 

particular: 

 • uma proposta legislativa sobre a 

obrigatoriedade do dever de diligência nas 

cadeias de valor mundiais, a fim de 

combater as práticas comerciais desleais, 

assegurar uma maior transparência e 

rastreabilidade e defender os direitos 

humanos, os direitos laborais e os direitos 

ambientais;  

 • uma conclusão rápida e com êxito 

das negociações relativas à modernização 

dos instrumentos de defesa comercial da 

UE contra as práticas comerciais e 

subvenções utilizadas por países terceiros 

que distorcem a concorrência; 

 • uma ação da Comissão destinada a 

reduzir a sobrecapacidade siderúrgica 

mundial no contexto de um sistema de 

comércio multilateral baseado em regras, 

nomeadamente através de legislação 
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anti-dumping e antissubvenções; 

 • novas medidas no sentido da 

criação de um sistema judicial 

multilateral de investimento destinado a 

substituir a arbitragem privada na 

resolução de litígios entre os investidores 

e o Estado;  

 • propostas da Comissão com vista a 

reformar o modo de execução dos 

capítulos relacionados com «comércio e 

desenvolvimento sustentável» no âmbito 

dos acordos comerciais; deveria ser 

possível aplicar sanções por 

incumprimento de disposições em matéria 

de desenvolvimento sustentável como 

último recurso, quando todos os restantes 

mecanismos de cooperação e mediação 

tiverem sido esgotados; 

 • propostas específicas da Comissão, 

com base no documento de reflexão sobre 

o controlo da globalização, destinadas a 

criar novas oportunidades viáveis para os 

cidadãos europeus que tenham sido 

prejudicados pela concorrência 

económica mundial; estas propostas 

devem fazer parte da estratégia de 

investimento da UE para o 

desenvolvimento sustentável e envolver a 

atualização e o reforço de instrumentos 

como o Fundo Europeu de Ajustamento à 

Globalização; 

 • uma pressão contínua da 

Comissão sobre o Conselho para que 

publique os mandatos de negociação para 

as negociações comerciais que, na 

opinião do Parlamento, devem, regra 

geral, ser divulgados ao público, 

incluindo os anteriormente adotados; 

exorta a Comissão a intensificar os seus 

esforços com vista a assegurar a 

transparência relativamente ao grande 

público, para além dos deputados, que 

devem ser informados, na íntegra, em 

todas as fases do ciclo de vida dos 

acordos, e a destacar a necessidade de 

estabelecer diálogos regulares com a 
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sociedade civil, a fim de restabelecer a 

confiança na política comercial da UE; 

Or. en 
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Alteração  69 

Maria João Rodrigues 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 74-B (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  74-B. Incentiva a Comissão a continuar 

a negociar acordos comerciais 

equilibrados e justos, tendo devidamente 

em conta as sensibilidades agrícolas, 

incluindo compromissos sólidos no 

domínio das normas laborais e da 

transparência fiscal, acordos multilaterais 

no domínio do ambiente, do 

desenvolvimento sustentável, das normas 

sanitárias e fitossanitárias e outras 

normas relativas a produtos agrícolas e 

alimentares; adverte que o Parlamento 

apenas poderá aprovar novos acordos 

comerciais se as preocupações acima 

referidas forem devidamente tidas em 

conta; 

Or. en 

 

 


