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Proposta de resolução

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 1
Citação 3 bis (nova)

- Tendo em conta as conclusões da reunião informal dos ministros do Emprego e dos 
Assuntos Sociais da UE, que decorreu em Berlim de 18 a 20 de Janeiro de 2007, 
sobre "trabalho de qualidade" e o modelo social europeu,

Or. en

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 2
Citação 5

- Tendo em conta o Livro Verde da Comissão intitulado "Modernizar o direito do 
trabalho para enfrentar os desafios do século XXI" (COM(2006)0708) e a Resolução 
do Parlamento, de 11 de Julho de 2007, sobre a matéria1,

Or. en

  
1 Textos aprovados, P6_TA(2007)0339.
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Alteração apresentada por Stephen Hughes, em nome do Grupo PSE

Alteração 3
Citação 5

- Tendo em conta o Livro Verde da Comissão intitulado "Modernizar o direito do 
trabalho para enfrentar os desafios do século XXI" (COM(2006)0708) e a Resolução 
do Parlamento, de 11 de Julho de 2007, sobre a matéria1,

Or. en

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 4
Citação 5 bis (nova)

- Tendo em conta a Resolução do Parlamento Europeu, de 11 de Julho de 2007, sobre 
a modernização do direito do trabalho perante os desafios do século XXI (2007/2023 
(INI)),

Or. de

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 5
Citação 5 ter (nova)

- Tendo em conta a Recomendação do Conselho, de 27 de Julho de 1992, relativa à 
convergência dos objectivos e políticas de protecção social (92/442/CEE) e a 
Recomendação 92/441/CEE do Conselho, de 24 de Junho de 1992, relativa a 
critérios comuns respeitantes a recursos e prestações suficientes nos sistemas de 
protecção social,

Or. de

  
1 Textos aprovados, P6_TA(2007)0339.
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Alteração apresentada por Elizabeth Lynne

Alteração 6
Citação 8

- Tendo em conta a Convenção C87 da OIT sobre a liberdade sindical e a protecção do 
direito sindical (1948), a Convenção C98 sobre o direito de organização e negociação 
colectiva (1949) (supressão),

Or. en

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 7
Citação 9 bis (nova)

- Tendo em conta o artigo 2.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Or. de

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 8
Citação 10

Suprimida

Or. en

Alteração apresentada por Philip Bushill-Matthews

Alteração 9
Citação 14 bis (nova)

- Tendo em conta a Carta das PME,

Or. en
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Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 10
Citação 15

Suprimida

Or. en

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 11
Citação 18

Suprimida

Or. en

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 12
Citação 23 bis (nova)

- Tendo em conta a Directiva 2003/88/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
4 de Novembro de 2003, relativa a determinados aspectos da organização do tempo 
de trabalho,

Or. de

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 13
Citação 28 bis (nova)

- Tendo em conta a votação de 23 de Maio de 2007 do relatório sobre "Promover um 
trabalho digno para todos" (A6-0068/2007),

Or. el
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Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 14
Citação 28 ter (nova)

- Tendo em conta a Directiva 2006/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
5 de Julho de 2006, relativa à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades 
e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao 
emprego e à actividade profissional (reformulação),

Or. el

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 15
Citação 29

- Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Promover um trabalho digno 
para todos: contributo da União Europeia para a realização da agenda do trabalho 
digno no mundo" (COM(2006)0249), e a Resolução do Parlamento Europeu, de 23 
de Maio de 2007, sobre "Promover um trabalho digno para todos" 
(2006/2240(INI)),

Or. de

Alteração apresentada por Philip Bushill-Matthews

Alteração 16
Citação 38 bis (nova)

- Tendo em conta o relatório do Grupo de Peritos Europeus em Flexigurança 
intitulado "Flexicurity Pathways: turning hurdles into stepping stones", de Junho 
de 2007,

Or. en

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 17
Considerando A

A. Considerando que a UE constitui (supressão) uma comunidade alicerçada em valores 
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comuns e que, por esse motivo, toda e qualquer reforma do direito e do mercado 
laborais deve reflectir esses valores, e que os princípios fundamentais do direito 
laboral que se têm vindo a desenvolver na Europa permanecem válidos; considerando 
que o direito laboral propicia aos trabalhadores e aos empregadores segurança e 
protecção jurídicas quer através de disposições legislativas, quer de convenções 
colectivas, quer de uma combinação destes dois dispositivos, e que o mesmo regula o 
equilíbrio de forças entre o trabalhador e o empregador, que qualquer alteração do 
direito laboral terá tanto mais sucesso quanto os trabalhadores se sentirem mais 
seguros; considerando que essa segurança depende também da existência de um 
elevado nível de protecção dos postos de trabalho e de legislação de protecção do 
emprego,

Or. en

Alteração apresentada por José Albino Silva Peneda

Alteração 18
Considerando A

A. Considerando que a UE constitui uma zona de comércio livre e uma comunidade 
alicerçada em valores comuns e que, por esse motivo, toda e qualquer reforma do 
direito e do mercado laborais deve reflectir esses valores, e que os princípios 
fundamentais do direito laboral que se têm vindo a desenvolver na Europa 
permanecem válidos; considerando que o direito laboral deveria idealmente ser o 
resultado do diálogo entre todos os parceiros sociais e reflectir um bom equilíbrio 
entre os interesses dos empregadores e dos trabalhadores, por um lado, e a 
flexibilidade e segurança, por outro; considerando que o direito laboral propicia aos 
trabalhadores e aos empregadores segurança e protecção jurídicas quer através de 
disposições legislativas, quer de convenções colectivas, quer de uma combinação 
destes dois dispositivos, e (supressão) que qualquer alteração do direito laboral terá 
tanto mais sucesso quanto os trabalhadores se sentirem mais seguros; considerando 
que essa segurança depende também da inexistência de dificuldades para encontrar um 
novo trabalho,

Or. en

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 19
Considerando A

A. Considerando que a UE constitui não só uma associação económica e política, mas 
também uma comunidade alicerçada em valores comuns e que, por esse motivo, toda 
e qualquer reforma do direito e do mercado laborais deve reflectir esses valores, e que 
os princípios fundamentais do direito laboral que se têm vindo a desenvolver na 



AM\685022PT.doc PE 394.075v01-00 7/83 AM\

PT

Europa permanecem válidos; considerando que o direito laboral propicia aos 
trabalhadores e aos empregadores segurança e protecção jurídicas quer através de 
disposições legislativas, quer de convenções colectivas, quer de uma combinação 
destes dois dispositivos, e que o mesmo permite o equilíbrio de forças entre o 
trabalhador e o empregador, que qualquer alteração do direito laboral terá tanto mais 
sucesso quanto os trabalhadores se sentirem mais seguros contra graves perdas de 
rendimento; considerando que essa segurança depende também da inexistência de 
dificuldades para encontrar um novo posto de trabalho,

Or. de

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 20
Considerando A

A. Considerando que a UE constitui (supressão) uma comunidade alicerçada em valores 
comuns, que tem por objectivo a criação de um Mercado Comum e de uma União 
Económica e Monetária e assumiu a missão de organizar de forma coerente e 
solidária as relações entre os Estados-Membros e entre os respectivos povos, e que, 
por esse motivo, toda e qualquer reforma do direito e do mercado laborais deve 
reflectir esses valores, e que os princípios fundamentais do direito laboral que se têm 
vindo a desenvolver na Europa permanecem válidos; considerando que o direito 
laboral propicia aos trabalhadores e aos empregadores segurança e protecção jurídicas 
quer através de disposições legislativas, quer de convenções colectivas, quer de uma 
combinação destes dois dispositivos, e que o mesmo permite o equilíbrio de forças 
entre o trabalhador e o empregador, que qualquer alteração do direito laboral terá 
tanto mais sucesso quanto os trabalhadores se sentirem mais seguros; considerando 
que essa segurança depende também da possibilidade de encontrar um novo trabalho, 
sem correr o risco de pobreza, e de ganhar a vida com um trabalho digno,

Or. de

Alteração apresentada por Stephen Hughes, em nome do Grupo PSE

Alteração 21
Considerando A

A. Considerando que a UE constitui uma zona de comércio livre e uma comunidade 
alicerçada em valores comuns e que, por esse motivo, toda e qualquer reforma do 
direito e do mercado laborais deve reflectir esses valores, e que os princípios 
fundamentais do direito laboral que se têm vindo a desenvolver na Europa 
permanecem válidos e constituem uma referência fundamental para o direito laboral 
dos Estados-Membros da UE; considerando que o direito laboral propicia aos 
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trabalhadores e aos empregadores segurança e protecção jurídicas quer através de 
disposições legislativas, quer de convenções colectivas, quer de uma combinação 
destes dois dispositivos; considerando que o objectivo do direito laboral consiste em 
criar um equilíbrio de forças entre o trabalhador e o empregador, a fim de proteger 
o elo mais fraco desta relação; considerando que é necessário aumentar o nível de 
segurança tanto dos trabalhadores como das empresas, especialmente no caso das 
PME; considerando que essa segurança depende também da inexistência de 
dificuldades para encontrar um novo trabalho; considerando que a concorrência 
mundial e o rápido desenvolvimento tecnológico obrigam as empresas a adaptar-se 
cada vez mais depressa,

Or. xm

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 22
Considerando A bis (novo)

A bis. Considerando que o Conselho Europeu de 1992 impôs aos Estados-Membros a 
obrigação de assegurar que todas as pessoas disponham de recursos suficientes 
para terem uma vida condigna,

Or. de

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 23
Considerando B

B. Considerando que uma protecção adequada contra despedimentos sem justa causa 
constitui um direito fundamental dos trabalhadores e que um elevado nível de 
protecção dos postos de trabalho contribui para reduzir o tempo que as pessoas 
permanecem no desemprego, uma vez que o aviso prévio funciona como um sistema 
de alerta precoce, além de proporcionar aos trabalhadores e às empresas a 
oportunidade de evitarem despedimentos motivados pela inovação ou por alterações 
na produção ou na organização do trabalho, ou de iniciarem atempadamente 
programas de reciclagem profissional para os trabalhadores,

Or. en
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Alteração apresentada por José Albino Silva Peneda e Philip Bushill-Matthews

Alteração 24
Considerando B

B. Considerando, consequentemente, que a flexigurança deverá ser considerada uma 
componente dos modelos sociais europeus favorável à competitividade e à
capacidade de adaptação das empresas e da mão-de-obra,

Or. en

Alteração apresentada por Stephen Hughes, em nome do Grupo PSE

Alteração 25
Considerando B

B. Considerando, consequentemente, que a flexigurança deverá ser interpretada como 
uma necessidade de adaptação e constitui o fundamento para construir um modelo 
social europeu forte favorável à competitividade e à capacidade de adaptação das 
empresas e da mão-de-obra; considerando que o termo "flexigurança" suscita fortes 
preocupações entre os trabalhadores europeus, que temem uma maior precariedade 
do emprego, e que convém, por isso, definir este termo com grande precisão e 
definir os princípios sólidos que ele abrange,

Or. fr

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 26
Considerando B bis (novo)

B bis. Considerando que 16 % dos europeus se encontram em risco de pobreza e 10 % 
vivem em agregados familiares sem emprego e que, por conseguinte, é essencial que 
qualquer reforma ao abrigo da flexigurança tenha por base uma avaliação 
pormenorizada do impacto nos grupos vulneráveis e prossiga o objectivo de 
promover a inclusão social, sem colocar novos grupos em risco,

Or. en
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Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 27
Considerando C

C. Considerando que o desemprego na UE não se deve a uma legislação de protecção no 
emprego, mas sim à inexistência da criação de postos de trabalho; considerando, por 
conseguinte, que é necessário alterar as políticas macroeconómicas no sentido de 
fomentar o investimento no desenvolvimento sustentável, em infra-estruturas 
sustentáveis, na investigação e no desenvolvimento e na aprendizagem ao longo da 
vida, que permitiriam criar um mercado de trabalho dinâmico orientado para o pleno 
emprego, incluindo o direito a um trabalho de qualidade e direitos sociais,

Or. en

Alteração apresentada por José Albino Silva Peneda

Alteração 28
Considerando C

C. Considerando que o desemprego na UE não tem uma relação directa com a 
legislação laboral, mas sim com a limitada criação de postos de trabalho que, entre 
outros factores, depende de empresas dinâmicas, inovadoras e competitivas e de 
investimentos na investigação e no desenvolvimento e na aprendizagem ao longo da 
vida, que também são susceptíveis de contribuir para um mercado de trabalho 
dinâmico,

Or. en

Alteração apresentada por Philip Bushill-Matthews

Alteração 29
Considerando C

C. Considerando que, mesmo que a rigidez excessiva da legislação laboral possa não 
ser uma causa directa do desemprego na UE, ela pode limitar a criação de postos de 
trabalho que, entre outros factores, depende de empresas dinâmicas, inovadoras e 
competitivas e de investimentos na investigação e no desenvolvimento e na 
aprendizagem ao longo da vida (supressão),

Or. en
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 30
Considerando C

Suprimido

Or. de

Alteração apresentada por Thomas Mann

Alteração 31
Considerando C

C. Considerando que o desemprego na UE se deve a dois factores: por um lado, a 
legislação restritiva de protecção no emprego e, por outro lado, o fenómeno da
inexistência da criação de postos de trabalho através de investimentos na investigação 
e no desenvolvimento e na aprendizagem ao longo da vida, que permitiriam criar um 
mercado de trabalho dinâmico,

Or. de

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 32
Considerando D

D. Considerando que estudos recentes da OCDE mostram, a par de outros estudos, que 
um elevado nível de protecção dos postos de trabalho e do emprego não tem um 
impacto negativo no crescimento do emprego e que a flexibilidade ou a rigidez dos 
mercados de trabalho não pode explicar o sucesso ou o malogro das medidas 
destinadas a reduzir o desemprego maciço,

Or. en

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 33
Considerando D bis (novo)

D bis. Considerando que o exemplo da flexigurança dos países escandinavos mostra 
claramente que um elevado nível de protecção contra o despedimento e os 
contratos-tipo de trabalho são perfeitamente compatíveis com um aumento elevado 
do emprego, e que estudos recentes da OCDE mostram, a par de outros estudos, que 
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não existem provas para a afirmação de que a redução da protecção contra o 
despedimento e o enfraquecimento dos contratos-tipo de trabalho contribuem para o 
aumento do emprego,

Or. de

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 34
Considerando D bis (novo)

D bis. Considerando que, por exemplo, as reformas levadas a cabo na Alemanha, entre 
1994 e 2004, com vista a aumentar a flexibilidade do mercado de trabalho foram 
acompanhadas de um aumento do desemprego e que, contrariando esta tendência, 
durante o mesmo período o desemprego baixou significativamente em Espanha, sem 
que tenha havido uma desregulamentação tangível do mercado de trabalho 
estritamente regulamentado daquele país; considerando, por isso, que uma maior 
flexibilidade do mercado de trabalho não pode ser considerada uma fórmula para 
criar mais emprego,

Or. en

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 35
Considerando E

E. Considerando que estudos recentes demonstram que uma maior flexibilidade tem 
geralmente o efeito de reduzir o estatuto dos trabalhadores, que são mais vezes 
contratados a título temporário e não permanente, a tempo parcial e não a tempo 
inteiro e que se tornam, com maior frequência, involuntariamente trabalhadores 
independentes; considerando que novas pesquisas realizadas com base nos dados da 
OCDE revelam que, quanto mais flexível o emprego, mais precário ele é, e que a 
flexibilidade do emprego tem o maior impacto negativo na "empregabilidade" 
(melhoria das competências e das qualificações dos trabalhadores),

Or. en

Alteração apresentada por Stephen Hughes, em nome do Grupo PSE

Alteração 36
Considerando E

E. Considerando que o objectivo da flexigurança consiste em permitir que as pessoas e as 
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empresas se adaptem às mutações e em reforçar a mobilidade no mercado europeu de 
trabalho e tem de ser combinado com uma política de criação de empregos e de 
rendimentos estáveis e sustentáveis,

Or. en

Alteração apresentada por Csaba Őry

Alteração 37
Considerando E

E. Considerando que o objectivo da flexigurança consiste em alargar a actual oferta de 
emprego no mercado de trabalho e em permitir, ao mesmo tempo, que as pessoas se 
adaptem às mutações e em reforçar a mobilidade no mercado europeu de trabalho, 
assegurando simultaneamente rendimentos sustentáveis (supressão),

Or. fr

Alteração apresentada por Thomas Mann

Alteração 38
Considerando E

E. Considerando que o objectivo da flexigurança consiste em permitir que as pessoas se 
adaptem às mutações, mantendo uma segurança adequada, e em reforçar a 
mobilidade no mercado europeu de trabalho, cujo corolário consistiria na criação de 
empregos e de rendimentos sustentáveis,

Or. de

Alteração apresentada por José Albino Silva Peneda

Alteração 39
Considerando E

E. Considerando que um dos objectivos da flexigurança consiste em permitir que as 
pessoas se adaptem às mutações e em reforçar a mobilidade no mercado europeu de 
trabalho, cujo corolário consistiria na criação de empregos e de rendimentos 
sustentáveis,

Or. en
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Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 40
Considerando E

E. Considerando que o conceito da flexigurança deveria prosseguir o objectivo de 
permitir que todas as pessoas possam estar à altura dos desafios colocados pela 
mutação industrial,

Or. de

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 41
Considerando E bis (novo)

E bis. Considerando que os trabalhadores móveis continuam a correr o risco de perder os 
benefícios da segurança social,

Or. de

Alteração apresentada por José Albino Silva Peneda e Philip Bushill-Matthews

Alteração 42
Considerando F

F. Considerando que, para que possa existir uma concorrência equilibrada no mercado 
interno, os Estados-Membros devem promover a convergência das suas legislações 
laborais (supressão) nos domínios da competência da UE,

Or. en

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 43
Considerando F

Suprimido

Or. de
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Alteração apresentada por Gabriele Stauner

Alteração 44
Considerando F

F. Considerando que, para que possa existir uma concorrência equilibrada no mercado 
interno, os Estados-Membros devem harmonizar a um nível mínimo as suas 
legislações laborais, embora devam ser respeitadas as competências fundamentais 
dos Estados-Membros nesta matéria, podendo a Comunidade apenas intervir no 
âmbito das competências que lhe são conferidas pelo Tratado,

Or. de

Alteração apresentada por Stephen Hughes, em nome do Grupo PSE

Alteração 45
Considerando F

F. Considerando que, a fim de evitar a concorrência desleal no mercado interno, os 
Estados-Membros devem assegurar que as suas legislações laborais respeitem um 
determinado nível comum de normas, sem impedir, no entanto, os 
Estados-Membros de introduzirem ou manterem normas mais rigorosas, caso assim 
o desejem,

Or. en

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 46
Considerando F

F. Considerando que o aumento das formas atípicas de emprego em consequência da 
maior flexibilidade exclui um crescente número de trabalhadores dos benefícios 
sociais, uma vez que a elegibilidade para os benefícios sociais depende do estatuto 
profissional do trabalhador; considerando que, desta forma, a maior flexibilidade 
também põe em perigo a sustentabilidade financeira dos sistemas de segurança 
social,

Or. en
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Alteração apresentada por Thomas Mann

Alteração 47
Considerando F

Suprimido

Or. de

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 48
Considerando F

48. Considerando que, para que possa existir uma concorrência equilibrada no mercado 
interno, os Estados-Membros deveriam acordar numa base mínima comum para as 
suas legislações laborais, nomeadamente nos domínios da competência da UE,

Or. el

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 49
Considerando F bis (novo)

F bis. Considerando que diversos estudos sobre as condições de trabalho realizados pela 
Fundação de Dublin mostram que os esquemas flexíveis de tempo de trabalho estão 
associados a um aumento dos horários de trabalho irregulares e imprevisíveis, 
dando origem aos actuais problemas clássicos de saúde no trabalho, a par de novos 
problemas relacionados com o aumento do "stress" no trabalho em consequência 
de novas formas de organização do trabalho para dar resposta às flutuações do 
mercado no curto prazo; considerando que estudos recentes também revelam que a 
maioria dos esquemas flexíveis de tempo de trabalho existentes na Europa não 
permite aos trabalhadores conciliar melhor o emprego com a vida privada,

Or. en

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 50
Considerando F bis (novo)

F bis. Considerando que uma abordagem sustentável da flexigurança implica considerar 
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os direitos num contexto mais amplo a longo prazo e exige a realização de algumas 
reformas nos mercados de trabalho e nos sistemas de emprego e de protecção social 
nacionais; considerando que é importante reflectir sobre todos os direitos de 
protecção social, incluindo não só os regimes do primeiro pilar, mas também os do 
segundo pilar, designadamente os regimes profissionais,

Or. en

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 51
Considerando F ter (novo)

F ter. Considerando que as pessoas mais vulneráveis necessitam de uma atenção especial 
para não ficarem expostas ao risco de pobreza no trabalho, e que um elemento 
fundamental para que a flexigurança seja bem sucedida é dotar os trabalhadores 
das ferramentas necessárias para enfrentarem a mudança,

Or. en

Alteração apresentada por Elizabeth Lynne

Alteração 52
Considerando G

G. Considerando que a flexigurança supõe um equilíbrio entre direitos e 
responsabilidades para empregadores, trabalhadores, pessoas à procura de trabalho e 
poderes públicos e que a mesma requer um clima de confiança e de diálogo entre 
autoridades públicas e parceiros sociais, em que todos estejam dispostos a assumir a 
responsabilidade da mutação e a definir pacotes de medidas equilibradas, 
nomeadamente no que respeita aos grupos desfavorecidos incluindo mulheres, 
migrantes, trabalhadores jovens e idosos e (supressão) pessoas deficientes,

Or. en

Alteração apresentada por Stephen Hughes, em nome do Grupo PSE

Alteração 53
Considerando G

G. Considerando que a flexigurança supõe um equilíbrio entre direitos e 
responsabilidades para empregadores, trabalhadores, pessoas à procura de trabalho e 
poderes públicos e que a mesma requer um clima de confiança e de diálogo entre 
autoridades públicas e parceiros sociais, em que todos estejam dispostos a assumir a 
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responsabilidade da mutação e a definir pacotes de medidas equilibradas, com o 
objectivo de apoiar o processo de criação de mais e melhores empregos para todos, 
assegurando a igualdade entre homens e mulheres e combatendo as práticas 
discriminatórias contra grupos vulneráveis de trabalhadores, tais como migrantes, 
trabalhadores jovens e idosos e as pessoas deficientes,

Or. en

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 54
Considerando G

G. Considerando que as mulheres se encontram numa posição de desvantagem no 
mercado de trabalho e que estão desproporcionadamente representadas no trabalho 
a tempo parcial e nas novas formas de organização do trabalho, frequentemente 
precárias, enfrentando obstáculos no acesso pleno aos direitos sociais, à protecção 
social e aos benefícios sociais,

Or. en

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 55
Considerando G

G. Considerando que a flexigurança supõe um equilíbrio entre direitos e 
responsabilidades para empregadores, trabalhadores, pessoas à procura de trabalho e 
poderes públicos e que a mesma requer um clima de confiança, de transparência e de 
diálogo entre as pessoas, a sociedade civil, as autoridades públicas e os parceiros 
sociais, em que todos estejam dispostos a assumir a responsabilidade da mutação e a 
definir pacotes de medidas sustentáveis e equilibradas, nomeadamente no que respeita 
aos grupos desfavorecidos incluindo mulheres, migrantes, trabalhadores jovens e 
idosos e as pessoas deficientes,

Or. de

Alteração apresentada por José Albino Silva Peneda e Philip Bushill-Matthews

Alteração 56
Considerando G bis (novo)

G bis. Considerando que, neste contexto, importa ter em conta os desafios específicos que 
se colocam às PME e aos seus trabalhadores,
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Or. en

Alteração apresentada por Bernard Lehideux

Alteração 57
Considerando G bis (novo)

G bis. Considerando que o trabalho independente é uma das principais características da 
organização das empresas na Europa, que constitui uma fonte de dinamismo 
económico e de espírito empresarial e que pode contribuir plenamente para os 
"percursos da flexigurança" identificados pela Comissão,

Or. fr

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 58
Considerando H

H. Considerando que as elevadas taxas de desemprego e a segmentação do mercado de 
trabalho devem ser superadas, propiciando a todos os trabalhadores direitos iguais,
eliminando progressivamente todas as formas de trabalho precário e investindo na 
criação de postos de trabalho e na aprendizagem ao longo da vida,

Or. en

Alteração apresentada por José Albino Silva Peneda e Philip Bushill-Matthews

Alteração 59
Considerando H

H. Considerando que as elevadas taxas de desemprego e a segmentação do mercado de 
trabalho devem ser superadas, promovendo a criação de postos de trabalho e 
propiciando a todos os trabalhadores um núcleo de direitos e acesso à aprendizagem 
ao longo da vida,

Or. en
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 60
Considerando H

H. Considerando que as elevadas taxas de desemprego e a segmentação do mercado de 
trabalho devem ser superadas, (supressão) investindo na criação de postos de trabalho 
e na aprendizagem ao longo da vida,

Or. de

Alteração apresentada por Csaba Őry

Alteração 61
Considerando H

H. Considerando que as elevadas taxas de desemprego e a segmentação do mercado de 
trabalho devem ser superadas, eliminando as flagrantes desigualdades de direitos 
que afectam certos grupos de trabalhadores (supressão) e investindo na criação de 
postos de trabalho e na aprendizagem ao longo da vida,

Or. fr

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 62
Considerando H

H. Considerando que as elevadas taxas de desemprego e a segmentação do mercado de 
trabalho devem ser superadas, protegendo os direitos dos trabalhadores e investindo 
na criação de postos de trabalho e na aprendizagem ao longo da vida,

Or. el

Alteração apresentada por Thomas Mann

Alteração 63
Considerando H

H. Considerando que as elevadas taxas de desemprego e a segmentação do mercado de 
trabalho devem ser superadas através de um direito laboral simples, transparente e 
previsível nas relações internas e externas, de políticas eficazes e eficientes em 
matéria de mercado de trabalho, de sistemas de segurança social sustentáveis do 
ponto de vista financeiro, bem como de modelos modernos de formação e de 
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aprendizagem ao longo da vida (supressão),

Or. de

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 64
Considerando H bis (novo)

H bis. Considerando que o trabalho a tempo parcial, remunerações mais baixas e 
contratos de trabalho a termo - os principais factores de risco para a pobreza no 
trabalho - são sobretudo uma característica das relações de trabalho das mulheres,

Or. de

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 65
Considerando I

I. Considerando que a Comunicação da Comissão intitulada "Para a definição de 
princípios comuns de flexigurança: mais e melhores empregos mediante flexibilidade 
e segurança" COM(2007)0359) não apresenta propostas adequadas que possam 
contribuir para a revisão de 2008 da Estratégia Europeia para o Emprego e das 
Orientações Integradas para o Crescimento e o Emprego, e que a agenda do 
"trabalho de qualidade" promovida pela reunião informal dos ministros do 
Emprego e dos Assuntos Sociais poderá constituir um ponto de referência mais 
apropriado para a reforma da Estratégia de Lisboa,

Or. en

Alteração apresentada por Stephen Hughes, em nome do Grupo PSE

Alteração 66
Considerando I

I. Considerando que a Comunicação da Comissão intitulada "Para a definição de 
princípios comuns de flexigurança: mais e melhores empregos mediante flexibilidade 
e segurança" (COM(2007)0359) deve ser melhorada e tem de servir para lançar um 
debate mais equilibrado em matéria de flexigurança,

Or. en
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Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 67
Considerando I

I. Considerando que a Comunicação da Comissão intitulada "Para a definição de 
princípios comuns de flexigurança: mais e melhores empregos mediante flexibilidade 
e segurança" COM(2007)0359) omite importantes temas como, por exemplo, o 
combate à pobreza e defende a flexigurança, que constitui apenas uma das possíveis 
abordagens, como nova panaceia, em vez de considerar outras abordagens que 
poderão servir o objectivo de melhorar as condições de vida e de trabalho,

Or. de

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 68
Considerando I bis (novo)

I bis. Considerando que o conceito de "trabalho de qualidade", adoptado pelos ministros 
do Emprego e dos Assuntos Sociais, visa a promoção da qualidade do emprego, 
explicando que os princípios subjacentes ao "trabalho de qualidade" são os direitos 
e a participação dos trabalhadores, uma remuneração justa, a protecção da higiene 
e segurança no trabalho, bem como uma organização do trabalho compatível com a 
vida familiar. Considera que condições de trabalho boas e justas, a par de uma 
protecção social adequada, são elementos fundamentais para que a União Europeia 
possa granjear o apoio dos seus cidadãos,

Or. en

Alteração apresentada por Stephen Hughes, em nome do Grupo PSE

Alteração 69
Considerando I bis (novo)

I bis. Considerando que o Fundo Social Europeu tem um papel crucial a desempenhar na 
promoção do diálogo social e de políticas activas em matéria de mercado de 
trabalho, a fim de assegurar um modelo social europeu forte com mais e melhores 
empregos;

Or. en
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Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 70
Considerando I bis (novo)

I bis. Considerando que a Comunicação da Comissão intitulada "Para a definição de 
princípios comuns de flexigurança: mais e melhores empregos mediante 
flexibilidade e segurança" COM(2007)0359) assume, sem qualquer crítica, a 
definição de flexigurança da OCDE que já não corresponde às circunstâncias 
actuais; considerando que estão disponíveis definições mais abrangentes do 
conceito,

Or. de

Alteração apresentada por Stephen Hughes, em nome do Grupo PSE

Alteração 71
Considerando I ter (novo)

I ter. Considerando que a OCDE declarou recentemente que a legislação de protecção do 
emprego não tem nenhum impacto significativo na taxa de emprego total e que as 
elevadas taxas de reposição dos subsídios de desemprego têm um efeito positivo na 
produtividade; considerando, além disso, que a OIT também mostrou que existe 
uma relação positiva entre a segurança do emprego e a produtividade,

Or. en

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 72
N.º 1

1. Rejeita a abordagem da flexigurança adoptada pela Comissão que considera 
totalmente desequilibrada, uma vez que a flexibilidade não é correspondida por um 
igual aumento da segurança social; salienta que a Comissão se limita a promover a 
desregulamentação da protecção do emprego e contratos de trabalho mais flexíveis, 
não propondo quaisquer medidas efectivas para combater o trabalho precário, 
mantendo ao mesmo tempo políticas que reduzem a segurança social e os direitos 
dos trabalhadores e desempregados (subsídios de desemprego e prestações socais 
menos "generosos" para "activar os desempregados", um "equilíbrio entre direitos 
e obrigações", reduzindo os direitos e reforçando as obrigações);

Or. en
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Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 73
N.º 1

1. Reconhece que, para ser bem sucedida no século XXI, a Europa deve dispor de 
pessoas que tenham a possibilidade de tirar rápido partido das oportunidades que 
descortinam num mundo em rápida mutação;

Or. de

Alteração apresentada por Stephen Hughes, em nome do Grupo PSE

Alteração 74
N.º 1

1. Reconhece que, para ser bem sucedida no século XXI, a Europa precisa de 
mão-de-obra qualificada e de empresas que tirem rápido partido das oportunidades 
que descortinam num mundo em rápida mutação para aumentar a produtividade e 
contribuir para a inovação;

Or. en

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 75
N.º 1 bis (novo)

1 bis. Salienta que a posição sobre flexigurança defendida pela Comissão visa pôr fim à 
solidariedade redistributiva e coloca a ênfase em objectivos económicos em 
detrimento dos objectivos sociais; sublinha que a abordagem da Comissão implica 
uma redefinição do conceito de segurança enquanto protecção contra riscos para 
passar a ser entendido como capacidade de se "adaptar à mudança"; realça que, em 
troca de aceitarem uma maior flexibilidade, a Comissão oferece aos trabalhadores a 
mera promessa de terem melhor acesso à educação, à formação ou à aprendizagem 
ao longo da vida, sem sequer propor qualquer obrigação de os empregadores 
financiarem as medidas correspondentes ou de conferirem direitos correspondentes 
aos trabalhadores e desempregados; salienta que o recurso à "aprendizagem" e à 
formação, por si só, não oferece perspectivas de superar o desemprego, nem 
tão-pouco esta abordagem oferece aos trabalhadores quaisquer garantias efectivas 
de emprego ou de segurança de rendimento;

Or. en
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Alteração apresentada por José Albino Silva Peneda e Philip Bushill-Matthews

Alteração 76
N.º 1 bis (novo)

1 bis. Subscreve com firmeza a conclusão de que a flexibilidade pode ser do interesse 
tanto do trabalhador como do empregador e que pode ser concretizada através de 
uma maior diversidade contratual e/ou flexibilidade nos contratos permanentes;

Or. en

Alteração apresentada por Georgios Toussas

Alteração 77
N.º 1 bis (novo)

1 bis. Considera que o intuito principal da Comunicação da Comissão intitulada "Para a 
definição de princípios comuns de flexigurança: mais e melhores empregos 
mediante flexibilidade e segurança" (COM(2007) 359) é o de consolidar e 
estandardizar as mudanças prejudiciais aos trabalhadores que foram introduzidas 
na UE e nos Estados-Membros ao longo dos últimos anos com o objectivo de 
desvalorizar a força de trabalho e os direitos sociais e de aumentar os lucros dos 
grupos de empresas monopolistas; considera que a comunicação da Comissão 
elimina as restrições ao despedimento dos trabalhadores, põe em causa os acordos 
colectivos em matéria de trabalho permanente e a tempo inteiro, bem como a 
negociação colectiva, generaliza as formas flexíveis de contratos de trabalho, 
desmantela a segurança social e degrada a situação dos trabalhadores em termos de 
seguros e de pensões; rejeita, por isso, a abordagem, as orientações e os objectivos 
que a comunicação da Comissão visa promover;

Or. el

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 78
N.º 2

2. Insiste que a abordagem política de "tornar o trabalho compensador" consagrada 
na actual Estratégia Europeia para o Emprego e na Estratégia de "Emprego e 
Crescimento" contraria a ideia da "flexigurança", na medida em que implica 
reduções nas prestações de segurança social, que, de acordo com a "flexigurança", 
deveriam ser melhoradas; salienta, neste contexto, que a "flexigurança" 
perspectivada pela Comissão parece, em contrapartida, estar a substituir 
gradualmente os poucos objectivos qualitativos que ainda subsistem na Estratégia 
Europeia para o Emprego e visa uma limitação da política europeia de emprego;
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Or. en

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 79
N.º 2

2. Insiste (supressão) que, pesando bem as consequências, a flexigurança poderá 
eventualmente constituir uma estratégia entre outras para a reforma do mercado de 
trabalho e que, neste contexto, deve ser um conceito global e incluir todos os aspectos 
existentes das políticas sociais e de emprego ao nível nacional, regional e europeu;
salienta que a flexigurança constitui um método que apenas pode complementar os 
instrumentos jurídicos; sublinha que a flexigurança necessita de um 
enquadramento social que garanta a segurança necessária às pessoas para estas 
aceitarem a flexigurança;

Or. de

Alteração apresentada por José Albino Silva Peneda e Philip Bushill-Matthews

Alteração 80
N.º 2

2. Insiste, porém, no facto de a flexigurança ser um conceito que pode constituir um 
elemento importante para uma estratégia política e económica visando reformar o 
mercado de trabalho e que, neste contexto, deve ser um conceito global e incluir todos 
os aspectos existentes das políticas sociais e de emprego ao nível nacional e europeu;

Or. en

Alteração apresentada por Stephen Hughes, em nome do Grupo PSE

Alteração 81
N.º 2

2. Insiste, porém, no facto de a flexigurança constituir uma estratégia política visando 
reformar o mercado de trabalho (supressão);

Or. en
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Alteração apresentada por Csaba Őry

Alteração 82
N.º 2

2. Insiste, porém, no facto de a flexigurança constituir uma visão estratégica das 
perspectivas de evolução do mercado de trabalho no seio da União Europeia, cuja 
característica principal consiste em proporcionar aos cidadãos uma maior 
segurança e melhores oportunidades de encontrar emprego através do alargamento 
da oferta e da modernização do direito laboral;

Or. fr

Alteração apresentada por José Albino Silva Peneda e Philip Bushill-Matthews

Alteração 83
N.º 2 bis (novo)

2 bis. Reconhece que o desenvolvimento concreto e a aplicação do conceito de 
flexigurança da UE irá variar a nível nacional, dependendo da situação do mercado 
de trabalho de cada Estado-Membro e das condições e preferências culturais;

Or. en

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 84
N.º 2 bis (novo)

2 bis. Está consciente de que o conceito de flexigurança só poderá ser concretizado a 
longo prazo, em virtude das mudanças que implica nos sistemas nacionais de 
segurança social e no direito laboral e dos custos daí resultantes;

Or. de

Alteração apresentada por José Albino Silva Peneda e Philip Bushill-Matthews

Alteração 85
N.º 2 ter (novo)

2 ter. Considera que, ainda assim, é possível e desejável dar expressão a este conceito 
enquanto conjunto de princípios orientadores a nível da UE;

Or. en
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Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 86
N.º 2 ter (novo)

2 ter. Considera, por isso, que as opções de flexigurança apresentadas pela Comissão são 
demasiado subjectivas, uma vez que não levam em conta os custos que as medidas 
envolvem; insta, por conseguinte, a Comissão a efectuar uma análise de 
custo/benefício destas opções;

Or. de

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 87
N.º 3

3. Salienta que a estratégia europeia de flexigurança deve debruçar-se de forma mais 
atenta sobre as provas empíricas respeitantes aos resultados das reformas de 
flexigurança até à data levadas a cabo nos Estados-Membros; refere que as 
reformas de "flexigurança" se basearam na ideia de que uma redução do nível de 
protecção dos trabalhadores com contratos de trabalho clássicos, a troco de algumas 
melhorias moderadas na protecção dos trabalhadores atípicos, iria criar uma 
situação vantajosa para todas as partes, reduzindo o trabalho precário, ideia essa 
que, até à data, não se concretizou nem sequer nos países "modelo" da Dinamarca 
e dos Países Baixos; chama a atenção para o facto de relativamente poucas pessoas 
com emprego flexível terem beneficiado com as perdas significativas de protecção 
que, em contrapartida, afectaram um número bastante mais substancial de pessoas 
com emprego "normal";

Or. en

Alteração apresentada por Bernard Lehideux

Alteração 88
N.º 3 bis (novo)

3 bis. Recorda que as perspectivas de emprego nas pequenas empresas e nas empresas de 
carácter artesanal são fortemente sensíveis à evolução do seu ambiente regulador e 
fiscal; sublinha igualmente a especificidade da relação salarial nessas empresas, 
que assenta numa relação directa entre o empregador e o trabalhador, na 
identificação com o projecto da empresa através da transmissão de conhecimentos e 
de modalidades próprias de diálogo social; solicita, por conseguinte, que as 
especificidades dessas empresas sejam efectivamente levadas em conta nas 
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estratégias de flexigurança a nível europeu e nacional;

Or. fr

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 89
N.º 3 bis (novo)

3 bis. Chama a atenção para o facto de os sistemas de protecção social desempenharem 
um papel importante na abordagem dos riscos de um mercado de trabalho mais 
flexível; considera, por isso, essencial que os Estados-Membros adaptem os seus 
sistemas de protecção social de forma a gerir os riscos dos trabalhadores 
individuais, a adaptar-se a novos riscos e a tornar-se mais inclusivos;

Or. en

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 90
N.º 3 ter (novo)

3 ter. Nota, com grande preocupação, que a comunicação da Comissão, embora faça 
referência à promoção da igualdade entre homens e mulheres, ignora totalmente as 
obrigações e as responsabilidades ao abrigo da Comunicação da Comissão 
intitulada "Roteiro para a igualdade entre homens e mulheres" (COM(2006)0092);
critica o facto de a legislação da União Europeia que promove a igualdade de 
género não ter atingido até à data os seus objectivos, e que as disparidades salariais 
entre homens e mulheres e a falta de condições para conciliar a vida profissional e 
familiar, assim como de serviços públicos de guarda de crianças, continuarem a ser 
preocupações essenciais para os trabalhadores europeus;

Or. de

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 91
N.º 4

4. Entende, por isso, que as estratégias de flexigurança não constituem um meio 
adequado para combater o trabalho precário e reduzir o desemprego; salienta que 
os elevados níveis de protecção do emprego e de protecção dos postos de trabalho se 
baseiam no direito fundamental dos trabalhadores de protecção contra o 
despedimento sem justa causa; insiste que a protecção dos postos de trabalho e a 
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protecção do emprego também têm de se manter como instrumentos úteis para uma
política global de antecipação da mudança e de promoção da estabilidade e 
continuidade do emprego; realça que medidas como o aviso prévio permitem 
combinar uma certa protecção do emprego actual com a preparação dos 
trabalhadores para a mudança de emprego; considera que esta é uma abordagem 
bastante melhor do que deixar que as pessoas fiquem desempregadas para depois 
"activá-las" após um certo período de desemprego;

Or. en

Alteração apresentada por Thomas Mann

Alteração 92
N.º 4

4. Entende que as estratégias de flexigurança devem prestar a máxima atenção aos 
aspectos que suscitam problemas mais importantes no quadro de um conjunto de 
medidas equilibrado relativamente ao qual os parceiros sociais sejam consultados 
(supressão);

Or. de

Alteração apresentada por Elizabeth Lynne

Alteração 93
N.º 4

4. Entende que as estratégias de flexigurança devem prestar a máxima atenção aos 
aspectos que suscitam problemas mais importantes no quadro de um conjunto de 
medidas equilibrado relativamente ao qual todos os intervenientes sejam consultados, 
embora considere que toda e qualquer tentativa visando reforçar a flexibilidade, se não 
for solicitada pelo trabalhador, sem negociação de um compromisso com parceiros 
sociais ou sem propor uma forma de compensação tendo em vista fazer face ao reforço 
da flexibilidade poderá suscitar mais insegurança;

Or. en

Alteração apresentada por Csaba Őry

Alteração 94
N.º 4

4. Entende que as estratégias de flexigurança devem prestar a máxima atenção aos 
aspectos que suscitam problemas mais importantes no quadro de um conjunto de 
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medidas equilibrado relativamente ao qual os parceiros sociais sejam consultados, 
embora considere que toda e qualquer tentativa visando reforçar a flexibilidade sem 
consultar os parceiros sociais e sem um amplo consenso na sociedade, que não seja 
acompanhada de uma retoma económica susceptível de criar um número 
significativo de novos postos de trabalho, está à partida votada ao fracasso;

Or. fr

Alteração apresentada por José Albino Silva Peneda e Philip Bushill-Matthews

Alteração 95
N.º 4

4. Entende que as estratégias de flexigurança devem prestar a máxima atenção aos 
aspectos que suscitam problemas mais importantes; salienta que nos 
Estados-Membros em que os elevados níveis de protecção do emprego constituem 
um obstáculo ao recrutamento ou impedem uma resposta rápida às alterações da 
situação económica, as estratégias de flexigurança deveriam abordar estes 
problemas com base num diálogo transparente envolvendo todos os parceiros 
sociais, em conformidade com os hábitos e as práticas nacionais, no qual a 
flexibilidade e a segurança devem reforçar-se mutuamente, embora considere que 
toda e qualquer tentativa visando reforçar a flexibilidade sem negociação de um 
compromisso com parceiros sociais ou sem propor uma forma de compensação tendo 
em vista fazer face ao reforço da flexibilidade apenas pode suscitar mais insegurança;

Or. en

Alteração apresentada por Ana Mato Adrover

Alteração 96
N.º 4

4. Entende que as estratégias de flexigurança devem prestar a máxima atenção aos 
aspectos que suscitam problemas mais importantes no quadro de um conjunto de 
medidas equilibrado relativamente ao qual os parceiros sociais sejam consultados, 
embora considere que toda e qualquer tentativa visando reforçar a flexibilidade sem 
negociação de um compromisso com parceiros sociais ou sem avaliação do impacto e 
das consequências das novas medidas que se pretendem aplicar apenas pode suscitar 
mais insegurança;

Or. es
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 97
N.º 4

4. Entende que as estratégias de flexigurança devem prestar a máxima atenção aos 
aspectos que suscitam problemas mais importantes no quadro de um conjunto de 
medidas equilibrado relativamente ao qual os parceiros sociais sejam consultados 
(supressão);

Or. de

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 98
N.º 4 bis (novo)

4 bis. Rejeita a criação de um novo indicador relativo à "rigidez da legislação de 
protecção do emprego", conforme proposto pela Comissão, o qual não faz qualquer 
sentido para a prossecução de uma estratégia europeia de emprego viável; insiste, 
em vez disso, que a Comissão apresente uma proposta com vista à adopção de um 
conjunto limitado de indicadores sintéticos relativos à qualidade do emprego para 
completar os indicadores já acordados no quadro da reforma das orientações em 
matéria de emprego estabelecidas em Laeken em 2001;

Or. en

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 99
N.º 4 bis (novo)

4 bis. Crê firmemente que qualquer forma de emprego deve implicar um núcleo de 
direitos, independentemente do estatuto profissional em causa;

Or. en

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 100
N.º 5

5. Entende, todavia, que os problemas mais importantes com que a UE se confronta se 
reportam à oferta de trabalhadores qualificados e com capacidade de adaptação, 
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questão esta que deveria estar no cerne das estratégias europeias em matéria de 
flexigurança; salienta que a prioridade deveria ser conferida à criação de um mercado 
de trabalho flexível, melhorando os níveis de educação e alargando os programas de 
formação e de reciclagem, suprimindo ao mesmo tempo os entraves à inserção de 
mulheres, de migrantes, de jovens trabalhadores e de trabalhadores idosos e de outros 
grupos desfavorecidos no mercado de trabalho; para tal, importa também suprimir os 
obstáculos à mobilidade profissional e geográfica e empreender no mercado de 
trabalho políticas dinâmicas tendo em vista acelerar a passagem de um antigo para um 
novo emprego; insiste no papel determinante desempenhado pelas novas tecnologias 
na educação e formação e recorda as novas formas de flexibilidade proporcionadas 
pelo acordo dos parceiros sociais em matéria de teletrabalho, bem como sobre trabalho 
a tempo parcial e a termo certo; (supressão);

Or. de

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 101
N.º 5

5. Entende, todavia, que os problemas mais importantes com que a UE se confronta se 
reportam à subsistência de um elevado nível de desemprego, ao aumento das formas 
precárias de emprego, à erosão dos direitos dos trabalhadores e da protecção social 
e à oferta de trabalhadores qualificados e competentes, questões estas que deveriam
estar no cerne da revisão de 2008 da estratégia europeia para o emprego; salienta que 
a prioridade deveria ser conferida à criação de um mercado de trabalho inclusivo, 
promovendo a qualidade do emprego e a agenda do "trabalho de qualidade", 
melhorando os níveis de educação e alargando os programas de formação e de 
reciclagem, melhorando a igualdade entre homens e mulheres e a integração de 
mulheres, de migrantes, de jovens trabalhadores e de trabalhadores idosos e de outros 
grupos desfavorecidos no mercado de trabalho; para tal, importa também suprimir os 
obstáculos à mobilidade profissional e geográfica livremente escolhida e empreender 
no mercado de trabalho políticas dinâmicas tendo em vista acelerar a passagem de um 
antigo para um novo emprego; insiste no papel determinante desempenhado pelas 
novas tecnologias na educação e formação e recorda, neste contexto, as novas formas 
de flexibilidade proporcionadas pelo acordo dos parceiros sociais em matéria de 
teletrabalho, bem como sobre trabalho a tempo parcial e a termo certo; discorda da 
distinção efectuada pela Comissão entre trabalhadores bem integrados (insiders) e 
outros desprovidos de protecção adequada (outsiders);

Or. en
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Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 102
N.º 5

5. Entende, todavia, que os problemas mais importantes com que a UE se confronta se 
reportam à oferta de trabalhadores qualificados e com capacidade de adaptação, 
questão esta que deveria estar no cerne das estratégias europeias em matéria de 
flexigurança; salienta que a prioridade deveria ser conferida à criação de um mercado 
de trabalho flexível, melhorando os níveis de educação e alargando os programas de 
formação e de reciclagem, suprimindo ao mesmo tempo os entraves à inserção de 
mulheres, de migrantes, de jovens trabalhadores e de trabalhadores idosos e de outros 
grupos desfavorecidos no mercado de trabalho; para tal, importa também suprimir os 
obstáculos à mobilidade profissional e geográfica, promover uma passagem com 
segurança de um antigo para um novo emprego; insiste no papel determinante 
desempenhado pelas novas tecnologias na educação e formação e recorda as novas 
formas de flexibilidade proporcionadas pelo acordo dos parceiros sociais em matéria 
de teletrabalho, bem como sobre trabalho a tempo parcial e a termo certo; discorda da 
distinção efectuada pela Comissão entre trabalhadores bem integrados (insiders) e 
outros desprovidos de protecção adequada (outsiders);

Or. de

Alteração apresentada por Stephen Hughes, em nome do Grupo PSE

Alteração 103
N.º 5

5. Entende, todavia, que os problemas mais importantes com que a UE se confronta se 
reportam à oferta de trabalhadores qualificados e com capacidade de adaptação, 
questão esta que deveria estar no cerne das estratégias europeias em matéria de 
flexigurança; salienta que a prioridade deveria ser conferida à criação de um mercado 
de trabalho flexível, melhorando os níveis de educação e alargando as oportunidades 
de aprendizagem, os programas de formação e de reciclagem, implementando 
políticas eficazes contra a discriminação e suprimindo ao mesmo tempo os entraves à 
inserção de mulheres, de migrantes, de jovens trabalhadores e de trabalhadores idosos 
e de outros grupos discriminados no mercado de trabalho; para tal, importa também 
suprimir os obstáculos à mobilidade profissional e geográfica e empreender no 
mercado de trabalho políticas dinâmicas tendo em vista acelerar a passagem de um 
antigo para um novo emprego; insiste no papel determinante desempenhado pelas 
novas tecnologias na educação e formação e recorda as novas formas de flexibilidade 
proporcionadas pelo acordo dos parceiros sociais em matéria de teletrabalho, bem 
como sobre trabalho a tempo parcial e a termo certo; discorda da distinção efectuada 
pela Comissão entre trabalhadores bem integrados (insiders) e outros desprovidos de 
protecção adequada (outsiders) e do ponto de vista de que a legislação de protecção 
do emprego resulta necessariamente na segmentação do mercado de trabalho;
entende, pelo contrário, que uma forte protecção dos postos de trabalho é uma 
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condição prévia para a segurança do emprego;

Or. en

Alteração apresentada por José Albino Silva Peneda e Philip Bushill-Matthews

Alteração 104
N.º 5

5. Entende, todavia, que um dos principais problemas do desenvolvimento económico e 
social da UE diz respeito à competitividade e à inovação das empresas, que deveria 
estar no cerne das estratégias europeias em matéria de flexigurança; salienta que a 
prioridade deveria ser conferida à criação de um mercado de trabalho flexível, 
promovendo disposições contratuais flexíveis e fiáveis no contexto de formas 
modernas de organização do trabalho e melhorando os níveis de educação e 
alargando os programas de formação e de reciclagem, suprimindo ao mesmo tempo os 
entraves à inserção de mulheres, de migrantes, de jovens trabalhadores e de 
trabalhadores idosos e de outros grupos desfavorecidos no mercado de trabalho; para 
tal, importa também suprimir os obstáculos à mobilidade profissional e geográfica e 
empreender no mercado de trabalho políticas dinâmicas tendo em vista acelerar a 
passagem de um antigo para um novo emprego; insiste no papel determinante 
desempenhado pelas novas tecnologias na educação e formação e recorda as novas 
formas de flexibilidade proporcionadas pelo acordo dos parceiros sociais em matéria 
de teletrabalho, bem como sobre trabalho a tempo parcial e a termo certo; (supressão)

Or. en

Alteração apresentada por Csaba Őry

Alteração 105
N.º 5

5. Entende, todavia, que os problemas mais importantes com que a UE se confronta se 
reportam à oferta de trabalhadores qualificados e com capacidade de adaptação, 
questão esta que deveria estar no cerne das estratégias europeias em matéria de 
flexigurança; salienta que a prioridade deveria ser conferida à eliminação dos 
obstáculos à mobilidade profissional e geográfica e à criação de um mercado de 
trabalho flexível, melhorando os níveis de educação, (supressão) alargando os 
programas de formação e de reciclagem, suprimindo ao mesmo tempo os entraves à 
inserção de mulheres, de migrantes, de jovens trabalhadores e de trabalhadores idosos 
e de outros grupos desfavorecidos no mercado de trabalho (supressão) e 
empreendendo no mercado de trabalho políticas dinâmicas tendo em vista acelerar a 
passagem de um antigo para um novo emprego; insiste no papel determinante 
desempenhado pelas novas tecnologias na educação e formação e recorda as novas 
formas de flexibilidade proporcionadas pelo acordo dos parceiros sociais em matéria 
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de teletrabalho, bem como sobre trabalho a tempo parcial e a termo certo; (supressão)

Or. fr

Alteração apresentada por Elizabeth Lynne

Alteração 106
N.º 5

5. Entende, todavia, que os problemas mais importantes com que a UE se confronta se 
reportam à oferta de trabalhadores qualificados e com capacidade de adaptação, 
questão esta que deveria estar no cerne das estratégias europeias em matéria de 
flexigurança; salienta que a prioridade deveria ser conferida à criação de um mercado 
de trabalho flexível, melhorando os níveis de educação e alargando os programas de 
formação e de reciclagem, suprimindo ao mesmo tempo os entraves à inserção de 
mulheres, de migrantes, de jovens trabalhadores e de trabalhadores idosos e de outros 
grupos desfavorecidos no mercado de trabalho; para tal, importa também suprimir os 
obstáculos à mobilidade profissional e geográfica e empreender no mercado de 
trabalho políticas dinâmicas tendo em vista acelerar a passagem de um antigo para um 
novo emprego; insiste no papel determinante desempenhado pelas novas tecnologias 
na educação e formação e recorda as novas formas de flexibilidade proporcionadas 
pelo acordo dos parceiros sociais em matéria de teletrabalho, bem como sobre trabalho 
a tempo parcial e a termo certo; (supressão)

Or. en

Alteração apresentada por Ana Mato Adrover

Alteração 107
N.º 5

5. Entende, todavia, que os problemas mais importantes com que a UE se confronta se 
reportam à oferta de trabalhadores qualificados e com capacidade de adaptação, 
questão esta que deveria estar no cerne das estratégias europeias em matéria de 
flexigurança; salienta que a prioridade deveria ser conferida à criação de um mercado 
de trabalho flexível, melhorando os níveis de educação e alargando os programas de 
formação e de reciclagem, suprimindo ao mesmo tempo os entraves à inserção de 
mulheres, de migrantes, de jovens trabalhadores e de trabalhadores idosos e de outros 
grupos desfavorecidos no mercado de trabalho; para tal, importa também suprimir os 
obstáculos à mobilidade profissional e geográfica e empreender no mercado de 
trabalho políticas dinâmicas tendo em vista acelerar a passagem de um antigo para um 
novo emprego; insiste no papel determinante desempenhado pelas novas tecnologias 
na educação e formação e pelas novas formas de flexibilidade proporcionadas pelo 
acordo dos parceiros sociais em matéria de teletrabalho, bem como sobre trabalho a 
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tempo parcial e a termo certo na inserção dos grupos mais desfavorecidos acima 
mencionados e dos desempregados de longa duração no mercado de trabalho;  

Or. es

Alteração apresentada por Thomas Mann

Alteração 108
N.º 5

5. Entende, todavia, que (supressão) a prioridade deveria ser conferida à criação de um 
mercado de trabalho flexível, eliminando a burocracia, o excesso de regulamentação 
e a falta de transparência no direito laboral e criando um direito laboral 
transparente, mais propício ao emprego, com disposições fiáveis em matéria de 
celebração e resolução de contratos de trabalho que se orientem pelas práticas 
empresariais, melhorando os níveis de educação e alargando os programas de 
formação e de reciclagem, suprimindo ao mesmo tempo os entraves à inserção de 
mulheres, de migrantes, de jovens trabalhadores e de trabalhadores idosos e de outros 
grupos desfavorecidos no mercado de trabalho; para tal, importa também suprimir os 
obstáculos à mobilidade profissional e geográfica e empreender no mercado de 
trabalho políticas dinâmicas tendo em vista acelerar a passagem de um antigo para um 
novo emprego; insiste no papel determinante desempenhado pelos trabalhadores 
qualificados e com capacidade de adaptação, bem como pelas novas tecnologias na 
educação e formação e recorda as novas formas de flexibilidade proporcionadas pelo 
acordo dos parceiros sociais em matéria de teletrabalho, bem como sobre trabalho a 
tempo parcial e a termo certo; (supressão)

Or. de

Alteração apresentada por Csaba Őry

Alteração 109
N.º 5 bis (novo)

5 bis. Propõe, por conseguinte, que o Conselho analise, em Dezembro de 2007, a 
possibilidade de antecipar para 1 de Janeiro de 2009 a data de revogação das 
medidas transitórias que impedem a livre circulação dos trabalhadores dos oito 
novos Estados-Membros; sublinha que a supressão dos obstáculos à mobilidade no 
final de 2008 constituiria uma mensagem política importante, confirmando o 
empenho da União Europeia em empreender todas as medidas necessárias para 
melhorar a mobilidade geográfica e profissional dos trabalhadores;

Or. fr



AM\685022PT.doc PE 394.075v01-00 38/83 AM\

PT

Alteração apresentada por Stephen Hughes, em nome do Grupo PSE

Alteração 110
N.º 5 bis (novo)

5 bis. Entende que, a fim de monitorizar a eficácia das políticas de flexigurança, a 
Comissão deveria dispor não só de indicadores como o índice EPL (legislação de 
protecção do emprego) criado pela OCDE, como também de indicadores relativos à 
qualidade do trabalho, ao investimento nas competências das pessoas, ao nível de 
precariedade e de insegurança dos empregos e dos contratos e à transição de 
contratos atípicos para contratos permanentes;

Or. en

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 111
N.º 6

• 6. Propõe, por conseguinte, que o Conselho Europeu adopte, em Dezembro de 
2007, uma série mais equilibrada de princípios de flexigurança, alicerçados na 
criação de emprego de qualidade e no reforço do modelo social europeu; salienta 
que estes princípios devem incluir:
• Um núcleo de direitos para todos os trabalhadores de facto, independentemente 
do estatuto profissional em causa
• A aplicação de sanções eficazes e a punição de violações da lei e de 
insuficiências na sua aplicação
• Salário igual para trabalho igual no mesmo local
• A necessidade de dispor de uma mão-de-obra qualificada e capaz de se adaptar
• A aplicação de medidas destinadas a combater o trabalho precário e as práticas 
laborais abusivas
• A supressão da segmentação do mercado de trabalho e uma passagem da 
segurança dos postos de trabalho para a segurança do emprego
• Uma gestão das adaptações sob a forma de parceria
• Igualdade de géneros e igualdade de oportunidades para todos
• A criação de instrumentos nacionais em consulta com os parceiros sociais
• Um quadro macroeconómico a favor do crescimento e de mais e melhores 
empregos
• O reforço do papel do diálogo social e das parcerias sociais para moldar, 
negociar e implementar a flexigurança e outras políticas conexas
• Uma agenda para garantir "boas" condições de trabalho e empregos "de 
qualidade"
• Instituições competentes em matéria de direito laboral que promovam e 
reforcem a protecção do emprego e uma agenda para uma elevada segurança no 
emprego;

Or. xm
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Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 112
N.º 6

6. Propõe, por conseguinte, que o Conselho Europeu adopte, em Dezembro de 2007, uma 
série mais equilibrada de princípios (supressão) para o próximo ciclo de três anos das 
orientações em matéria de emprego, alicerçados na promoção do "trabalho de 
qualidade", na criação de emprego de qualidade e no reforço do modelo social 
europeu; salienta que estes princípios devem incluir:

• A necessidade de dispor de uma mão-de-obra qualificada e capaz de se adaptar, o
que implica promover a qualidade, a higiene, segurança e bem-estar no trabalho 
e conferir um novo impulso ao contrato de trabalho permanente, ao emprego a 
tempo inteiro e a um elevado nível de protecção social e aos direitos dos 
trabalhadores enquanto referência europeia geral,

• A aplicação de medidas destinadas a combater o trabalho precário e as práticas 
laborais abusivas,

• A supressão da segmentação do mercado de trabalho e a promoção de um 
mercado de trabalho inclusivo com um elevado nível de protecção dos postos de 
trabalho e do emprego,

• A promoção de formas de conciliar a vida profissional e pessoal através de uma 
nova norma europeia relativa ao tempo de trabalho baseada na redução global 
do horário de trabalho a tempo inteiro,

• Uma gestão das adaptações sob a forma de uma parceria entre empregadores, 
representantes dos trabalhadores e sindicatos,

• Igualdade de géneros e igualdade de oportunidades para todos,
• A criação de instrumentos nacionais através do reforço do papel e da cobertura 

das negociações colectivas e do diálogo social em consulta com os parceiros 
sociais,

• A criação de novos direitos sociais e a melhoria da protecção social para prestar 
apoio em importantes fases de transição ao longa da vida das pessoas, a fim de 
prevenir o risco de perda de rendimentos e outros riscos de vida e de permitir a 
manutenção e aquisição de direitos de pensão, seguro de doença etc. durante 
essas fases de transição, e

• Um quadro macroeconómico a favor do desenvolvimento sustentável, do 
crescimento equilibrado e de mais e melhores empregos;

Or. en
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Alteração apresentada por Agnes Schierhuber

Alteração 113
N.º 6

6. Propõe, por conseguinte, que o Conselho Europeu adopte, em Dezembro de 2007, uma 
série mais equilibrada de princípios de flexigurança, alicerçados na criação de 
emprego de qualidade e no reforço do modelo social europeu; salienta que estes 
princípios devem incluir:
• A necessidade de dispor de uma mão-de-obra qualificada e capaz de se adaptar
• A aplicação de medidas destinadas a combater (supressão) as práticas laborais 
abusivas
• A supressão da segmentação do mercado de trabalho e uma passagem da segurança 
dos postos de trabalho para a segurança do emprego
• Uma gestão das adaptações sob a forma de parceria
• Igualdade de géneros e igualdade de oportunidades para todos
• A criação de instrumentos nacionais em consulta com os parceiros sociais
• Um quadro macroeconómico a favor do crescimento e do emprego;

Or. de

Alteração apresentada por Thomas Mann

Alteração 114
N.º 6

6. Propõe, por conseguinte, que o Conselho Europeu adopte, em Dezembro de 2007, uma 
série mais equilibrada de princípios de flexigurança, alicerçados na criação de 
emprego de qualidade e no reforço do modelo social europeu; salienta que estes 
princípios devem incluir:
• A necessidade de dispor de uma mão-de-obra qualificada e capaz de se adaptar
• A aplicação de medidas destinadas a combater (supressão) as práticas laborais 
abusivas
• A supressão da segmentação do mercado de trabalho e a igualdade fundamental 
entre a segurança dos postos de trabalho e a segurança do emprego
• Uma gestão das adaptações sob a forma de parceria
• Igualdade de géneros e igualdade de oportunidades para todos
• A criação de instrumentos nacionais em consulta com os parceiros sociais
• Um quadro macroeconómico a favor do crescimento e do emprego;

Or. de
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Alteração apresentada por José Albino Silva Peneda e Philip Bushill-Matthews

Alteração 115
N.º 6

6. Propõe, por conseguinte, que o Conselho Europeu adopte, em Dezembro de 2007, uma 
série mais equilibrada de princípios de flexigurança, alicerçados na criação de 
emprego de qualidade e no reforço dos valores do modelo social europeu; salienta que 
estes princípios devem incluir:
• A necessidade de dispor de uma mão-de-obra qualificada e capaz de se adaptar
• A aplicação de medidas destinadas a combater o trabalho precário e as práticas 

laborais abusivas
• A supressão da segmentação do mercado de trabalho e uma passagem da segurança 

dos postos de trabalho para a segurança do emprego
• Uma gestão das adaptações sob a forma de parceria
• Igualdade de géneros e igualdade de oportunidades para todos
• A criação de instrumentos nacionais em consulta com os parceiros sociais, em 

conformidade com os hábitos e as práticas nacionais
• Um quadro macroeconómico a favor do crescimento e do emprego;

Or. en

Alteração apresentada por Stephen Hughes, em nome do Grupo PSE

Alteração 116
N.º 6

6. Propõe, por conseguinte, que o Conselho Europeu adopte, em Dezembro de 2007, 
princípios comuns de flexigurança, alicerçados na criação de emprego de qualidade e 
no reforço do modelo social europeu; salienta que estes princípios devem incluir:
• Um quadro macroeconómico a favor do crescimento e de mais e melhores 
empregos
• A necessidade de dispor de uma mão-de-obra qualificada e capaz de se adaptar
• A aplicação de medidas destinadas a combater o trabalho precário e as práticas 
laborais abusivas
• A supressão da segmentação do mercado de trabalho, promovendo a segurança dos 
postos de trabalho e melhorando a segurança do emprego
• A necessidade de um elevado nível de protecção social, incluindo generosas 
prestações de desemprego que abranja todos os trabalhadores afectados, em 
conjugação com políticas activas de emprego e de aprendizagem ao longo da vida
• Uma gestão das adaptações sob a forma de parceria, incluindo a nível regional e 
social
• Igualdade de géneros e igualdade de oportunidades para todos
• A criação de instrumentos nacionais em consulta com os parceiros sociais
• O papel do diálogo social e das parcerias sociais na formulação e implementação 
da flexigurança e das políticas conexas, em que os governos respeitem plenamente a 
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autonomia dos parceiros sociais;

Or. en

Alteração apresentada por Elizabeth Lynne

Alteração 117
N.º 6

6. Propõe, por conseguinte, que o Conselho Europeu adopte, em Dezembro de 2007, uma 
série mais equilibrada de princípios de flexigurança, alicerçados na criação de 
emprego de qualidade e no reforço do modelo social europeu; salienta que estes 
princípios devem incluir:
• A necessidade de dispor de uma mão-de-obra qualificada e capaz de se adaptar
• A aplicação de medidas destinadas a combater a exploração do trabalho e as práticas 
laborais abusivas
• A supressão da segmentação do mercado de trabalho e uma passagem da segurança 
dos postos de trabalho para a segurança do emprego
• Uma gestão das adaptações sob a forma de parceria
• Igualdade de géneros e igualdade de oportunidades para todos
• Investimento na aprendizagem ao longo da vida
• A promoção da igualdade de oportunidades para todos independentemente da 
idade (combate ao desemprego dos trabalhadores jovens e mais velhos)
• A criação de instrumentos nacionais em consulta com os parceiros sociais e 
organizações da sociedade civil que representam grupos excluídos
• Um quadro macroeconómico a favor do crescimento e do emprego;

Or. en

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 118
N.º 6

6. Propõe, por conseguinte, que o Conselho Europeu adopte, em Dezembro de 2007, uma 
série mais equilibrada de princípios de flexigurança, alicerçados na criação de 
emprego de qualidade e no reforço do modelo social europeu; salienta que estes 
princípios devem incluir:
• A necessidade de dispor de uma mão-de-obra qualificada e capaz de se adaptar
• A aplicação de medidas a favor de contratos flexíveis e fiáveis
• A supressão da segmentação do mercado de trabalho e uma passagem da segurança 

dos postos de trabalho para a segurança do emprego
• Uma gestão das adaptações sob a forma de parceria
• Igualdade de géneros e igualdade de oportunidades para todos
• A criação de instrumentos nacionais em consulta com os parceiros sociais



AM\685022PT.doc PE 394.075v01-00 43/83 AM\

PT

• Um quadro macroeconómico a favor do crescimento e do emprego;

Or. nl

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 119
N.º 6

6. Propõe, por conseguinte, que o Conselho Europeu adopte, em Dezembro de 2007, a
série (supressão) equilibrada de princípios de flexigurança proposta pela Comissão 
Europeia e a complemente com os seguintes pontos:
• A necessidade de dispor de uma mão-de-obra qualificada e capaz de se adaptar
• A aplicação de medidas destinadas a combater (supressão) as práticas laborais 

abusivas
• A supressão da segmentação do mercado de trabalho e uma passagem da 

segurança dos postos de trabalho para a segurança do emprego
• Uma gestão das adaptações sob a forma de parceria
• Igualdade de géneros e igualdade de oportunidades para todos
• (supressão)
• Um quadro macroeconómico a favor do crescimento e do emprego;

Or. de

Alteração apresentada por Georgios Toussas

Alteração 120
N.º 6 bis (novo)

6 bis Apela à abolição do trabalho precário, a tempo parcial ou a termo e temporário, 
bem como à promoção do trabalho estável, a tempo inteiro e permanente, à redução 
do tempo de trabalho para um dia de sete horas, uma semana de cinco dias e de 35 
horas com aumentos salariais, à protecção dos trabalhadores contra o despedimento 
e ao reforço da segurança social pública e universal;

Or. el
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Alteração apresentada por Georgios Toussas

Alteração 121
N.º 6 ter (novo)

6 ter. Apela à garantia, ao reforço e à melhoria dos regimes de protecção no desemprego 
através de um aumento dos subsídios para, pelo menos, 80% da remuneração de 
base durante todo o período de desemprego; pede que os períodos de desemprego 
sejam contabilizados para fins de pensão; solicita apoios estatais adicionais para 
famílias com filhos dependentes, a disponibilidade de creches públicas gratuitas, 
estruturas de guarda de crianças para os filhos de desempregados, bem como 
medidas especiais para proteger as mulheres desempregadas, os jovens e as pessoas 
com necessidades especiais;

Or. el

Alteração apresentada por José Albino Silva Peneda e Philip Bushill-Matthews

Alteração 122
N.º 7

7. Recorda que a União Europeia possui certas competências no domínio do emprego e 
da política social e recorda aos Estados-Membros e à Comissão a responsabilidade que 
lhes incumbe de garantir certos direitos a nível da UE; recorda que a legislação 
europeia complementa as disposições nacionais que regulam o mercado de trabalho e 
que a mesma desempenha um papel essencial na salvaguarda dos direitos dos 
trabalhadores;

Or. en

Alteração apresentada por Thomas Mann

Alteração 123
N.º 7

Suprimido

Or. de



AM\685022PT.doc PE 394.075v01-00 45/83 AM\

PT

Alteração apresentada por Csaba Őry

Alteração 124
N.º 7

7. Recorda as competências conferidas à União Europeia no domínio do emprego e da 
política social e recorda aos Estados-Membros e à Comissão a responsabilidade que 
lhes incumbe de garantir os direitos a nível da UE; (supressão)

Or. fr

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 125
N.º 7

7. Recorda as competências dos Estados-Membros no domínio do emprego e da política 
social, bem como os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade; recorda 
que a legislação europeia complementa as disposições nacionais que regulam o 
mercado de trabalho (supressão);

Or. de

Alteração apresentada por Gabriele Stauner

Alteração 126
N.º 7

7. Recorda as competências fundamentais dos Estados-Membros no domínio do 
emprego e da política social (supressão); recorda que a legislação europeia apenas 
complementa as disposições nacionais que regulam o mercado de trabalho 
(supressão);

Or. de

Alteração apresentada por Csaba Őry

Alteração 127
N.º 7 bis (novo)

7 bis. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a prestarem particular atenção à análise 
da situação legal dos trabalhadores independentes, dos pequenos empresários e das 
PME, que se caracteriza por uma forte dependência económica face aos clientes, e 
de reflectir em conjunto sobre os instrumentos legislativos mais adequados para 
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melhorar o seu nível de protecção social, a par de medidas destinadas a introduzir 
uma maior flexibilidade no direito laboral;

Or. fr

Alteração apresentada por Thomas Mann

Alteração 128
N.º 7 bis (novo)

7 bis. Insiste no princípio da subsidiariedade; sublinha que os Estados-Membros 
necessitam de margem de manobra para criar um equilíbrio entre a protecção 
necessária e a flexibilidade requerida pelo mercado de trabalho, de acordo com as 
respectivas condições de partida e tradições nacionais;

Or. de

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 129
N.º 8

Suprimido

Or. de

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 130
N.º 8

8. Exorta, neste contexto, à adopção da directiva relativa ao trabalho temporário baseada 
no princípio da igualdade de tratamento e de remuneração (supressão) e à melhoria
da directiva relativa à instituição de um comité de empresa europeu, bem como à 
melhoria da aplicação da directiva relativa ao destacamento de trabalhadores;

Or. en
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Alteração apresentada por Philip Bushill-Matthews

Alteração 131
N.º 8

Suprimido

Or. en

Alteração apresentada por Elizabeth Lynne

Alteração 132
N.º 8

8. Exorta, neste contexto, a uma maior eficácia na aplicação de toda a legislação 
laboral;

Or. en

Alteração apresentada por Csaba Őry

Alteração 133
N.º 8

Suprimido

Or. fr

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 134
N.º 8

Suprimido

Or. de

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 135
N.º 8 bis (novo)

8 bis. Apela para que a revisão da directiva relativa ao tempo de trabalho tenha em conta 
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o objectivo de conciliar a vida profissional e familiar, o que implica, entre outras 
medidas:
- uma limitação clara do tempo máximo de trabalho semanal a nível da UE 
(reduzindo-o, numa primeira fase, da actual norma de 48 horas semanais para 40 
horas e abolindo todas as derrogações e lacunas existentes na actual directiva), o 
que constituiria um incentivo para os Estados-Membros reduzirem o tempo de 
trabalho a nível nacional;
- a fixação de normas para o trabalho a tempo parcial, para que seja unicamente 
oferecido trabalho a tempo parcial (15 a 25 horas semanais) devidamente 
justificado e com protecção social às pessoas que pretendem trabalhar nesse regime;
- a igualdade entre o emprego a tempo inteiro e a tempo parcial em termos de 
remuneração horária, acesso à formação e à aprendizagem ao longo da vida, 
oportunidades de carreira e protecção social;
- a abolição de todas as possibilidades de "opt-out" da directiva e a aplicação plena 
dos acórdãos do TJCE (por exemplo, o tempo de permanência passado no local de 
trabalho tem de ser considerado tempo de trabalho, o período de descanso 
compensatório tem de ser concedido imediatamente após o período de serviço);

Or. en

Alteração apresentada por José Albino Silva Peneda e Philip Bushill-Matthews

Alteração 136
N.º 9

9. Preconiza também a prossecução do combate ao trabalho não declarado e à economia 
paralela que, variando de Estado-Membro para Estado-Membro, tem consequências 
perniciosas para a economia, deixa os trabalhadores desprotegidos, é prejudicial para 
os consumidores, reduz as receitas fiscais e gera uma concorrência desleal entre as 
empresas; exorta a Comissão a lutar contra o trabalho não declarado, nomeadamente 
através de uma coordenação mais eficaz dos serviços de inspecção laboral 
(supressão), e requer uma coordenação nacional intensiva entre as organizações 
privadas e públicas envolvidas; exorta os Estados-Membros a lançarem mão de 
métodos inovadores alicerçados em indicadores e critérios específicos em relação aos 
diferentes sectores de actividade a fim de combater a erosão fiscal;

Or. en

Alteração apresentada por Thomas Mann

Alteração 137
N.º 9

9. Preconiza também a prossecução do combate ao trabalho não declarado e à economia 
paralela que, variando de Estado-Membro para Estado-Membro, tem consequências 
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perniciosas para a economia, deixa os trabalhadores desprotegidos, é prejudicial para 
os consumidores, reduz as receitas fiscais e gera uma concorrência desleal entre as 
empresas; exorta os Estados-Membros a lutar contra o trabalho não declarado, criando 
uma plataforma europeia de coordenação dos serviços de inspecção laboral, bem como 
da cooperação administrativa e/ou dos sindicatos nacionais; reitera os poderes de 
fiscalização das autoridades nacionais, que a Comissão pôs repetidamente em 
causa, mas que foram expressamente confirmados pelo Tribunal de Justiça no seu 
recente acórdão de 18 de Julho de 2007 (C-490/04), e insta a Comissão Europeia a 
providenciar uma coordenação nacional intensiva entre as organizações privadas e 
públicas envolvidas; exorta os Estados-Membros a lançarem mão de métodos 
inovadores alicerçados em indicadores e critérios específicos em relação aos diferentes 
sectores de actividade a fim de combater a erosão fiscal;

Or. de

Alteração apresentada por Agnes Schierhuber

Alteração 138
N.º 9

9. Preconiza também a prossecução do combate ao trabalho não declarado e à economia 
paralela que, variando de Estado-Membro para Estado-Membro, tem consequências 
perniciosas para a economia, deixa os trabalhadores desprotegidos, é prejudicial para 
os consumidores, reduz as receitas fiscais e gera uma concorrência desleal entre as 
empresas; exorta a Comissão a lutar contra o trabalho não declarado, criando uma 
plataforma europeia de coordenação dos serviços de inspecção laboral e/ou dos 
parceiros sociais, e requer uma coordenação nacional intensiva entre as organizações 
privadas e públicas envolvidas; exorta os Estados-Membros a lançarem mão de 
métodos inovadores alicerçados em indicadores e critérios específicos em relação aos 
diferentes sectores de actividade a fim de combater a erosão fiscal;

Or. de

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 139
N.º 9

9. Preconiza também a prossecução do combate ao trabalho não declarado e à economia 
paralela que, variando de Estado-Membro para Estado-Membro, tem consequências 
perniciosas para a economia, deixa os trabalhadores desprotegidos, é prejudicial para 
os consumidores, reduz as receitas fiscais e gera uma concorrência desleal entre as 
empresas; (supressão);

Or. de
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Alteração apresentada por Gabriele Stauner

Alteração 140
N.º 9

9. Preconiza também a prossecução do combate ao trabalho não declarado e à economia 
paralela que, variando de Estado-Membro para Estado-Membro, tem consequências 
perniciosas para a economia, deixa os trabalhadores desprotegidos, é prejudicial para 
os consumidores, reduz as receitas fiscais e gera uma concorrência desleal entre as 
empresas; (supressão) requer uma coordenação nacional intensiva entre as 
organizações privadas e públicas envolvidas; exorta os Estados Membros a lançarem 
mão de métodos inovadores alicerçados em indicadores e critérios específicos em 
relação aos diferentes sectores de actividade a fim de combater a erosão fiscal;

Or. de

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 141
N.º 9

9. Preconiza também a prossecução do combate ao trabalho não declarado e à economia 
paralela que, variando de Estado-Membro para Estado-Membro, tem consequências 
perniciosas para a economia, deixa os trabalhadores desprotegidos, é prejudicial para 
os consumidores, reduz as receitas fiscais e gera uma concorrência desleal entre as 
empresas; exorta a Comissão a apoiar o intercâmbio de boas práticas e a cooperação 
entre os Estados-Membros na luta contra o trabalho não declarado;

Or. de

Alteração apresentada por Ona Juknevičienė

Alteração 142
N.º 9

9. Insta os Estados-Membros a aplicarem a legislação existente para combater o
trabalho não declarado e a economia paralela que, variando de Estado-Membro para 
Estado-Membro, tem consequências perniciosas para a economia, deixa os 
trabalhadores desprotegidos, é prejudicial para os consumidores, reduz as receitas 
fiscais e gera uma concorrência desleal entre as empresas; (supressão)

Or. en
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Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 143
N.º 10

10. Está convicto de que só é possível criar um clima de confiança e de diálogo 
associando os parceiros sociais à adaptação das políticas nacionais e à promoção de 
sindicatos fortes e da negociação colectiva, no quadro de um sistema de emprego 
participativo em que exista um elevado nível de confiança que permita garantir os 
direitos dos trabalhadores; destaca a necessidade de fazer face às lacunas existentes 
na cobertura da negociação colectiva e promove o alargamento de uma tal forma de 
negociação e do diálogo social - incluindo o diálogo transfronteiriço e sectorial - a fim 
de incluir a formação, a organização do trabalho e as questões ligadas à antecipação 
da mudança, à reestruturação e à deslocalização; exorta a Comissão a prestar 
assistência técnica e financeira aos parceiros sociais;

Or. en

Alteração apresentada por Elizabeth Lynne

Alteração 144
N.º 10

10. Está convicto de que só é possível criar um clima de confiança e de diálogo 
associando todos os intervenientes à adaptação das políticas nacionais e à promoção 
de sindicatos fortes e da negociação colectiva, sempre que esta seja a prática 
corrente, no quadro de um sistema de emprego participativo em que exista um 
elevado nível de confiança que permita, assim, criar um determinado equilíbrio;
destaca a necessidade de fazer face às lacunas existentes na cobertura da negociação 
colectiva e promove o alargamento de uma tal forma de negociação e do diálogo 
social - incluindo o diálogo transfronteiriço e sectorial - a fim de incluir a formação, a 
organização do trabalho e as questões ligadas à reestruturação e à deslocalização;
exorta a Comissão a prestar assistência técnica e financeira aos parceiros sociais;

Or. en

Alteração apresentada por Stephen Hughes, em nome do Grupo PSE

Alteração 145
N.º 10

10. Está convicto de que só é possível criar um clima de confiança e de diálogo 
associando os parceiros sociais à adaptação das políticas nacionais e à promoção de 
sindicatos fortes e da negociação colectiva, no quadro de um sistema de emprego 
participativo em que exista um elevado nível de confiança que permita, assim, criar 
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um determinado equilíbrio; destaca a necessidade de fazer face às lacunas existentes 
na cobertura da negociação colectiva e de garantir direitos de associação e 
actividades sindicais efectivas; promove o alargamento da negociação colectiva e do 
diálogo social - incluindo o diálogo transfronteiriço e sectorial - a fim de incluir a 
formação, a organização do trabalho e as questões ligadas à reestruturação e à 
deslocalização; exorta a Comissão a prestar assistência técnica e financeira aos 
parceiros sociais;

Or. en

Alteração apresentada por Thomas Mann

Alteração 146
N.º 10

10. Está convicto de que só é possível criar um clima de confiança e de diálogo 
associando os parceiros sociais à adaptação das políticas nacionais e à promoção de 
sindicatos fortes, de associações patronais e da negociação colectiva, no quadro de 
um sistema de emprego participativo em que exista um elevado nível de confiança que 
permita, assim, criar um determinado equilíbrio; reitera o princípio de que os 
trabalhadores e empregadores devem decidir de forma autónoma dos temas a 
debater no diálogo social; recomenda, neste contexto, aos parceiros sociais que 
colmatem as lacunas existentes na cobertura da negociação colectiva e promove o 
alargamento de uma tal forma de negociação e do diálogo social - incluindo o diálogo 
transfronteiriço e sectorial - a fim de incluir a formação, a organização do trabalho e as 
questões ligadas à reestruturação e à deslocalização; exorta a Comissão a prestar 
assistência técnica e financeira aos parceiros sociais;

Or. de

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 147
N.º 10

10. Está convicto de que só é possível criar um clima de confiança e de diálogo 
associando os parceiros sociais à adaptação das políticas nacionais e à promoção 
(supressão) de acordos colectivos, no quadro de um sistema de emprego participativo 
em que exista um elevado nível de confiança que permita, assim, criar um 
determinado equilíbrio; destaca a necessidade de fazer face às lacunas existentes na 
cobertura da negociação colectiva e promove o alargamento de uma tal forma de 
negociação e do diálogo social - incluindo o diálogo transfronteiriço e sectorial - a fim 
de incluir a formação, a organização do trabalho e as questões ligadas à reestruturação 
e à deslocalização; exorta a Comissão a prestar assistência técnica e financeira aos 
parceiros sociais;
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Or. nl

Alteração apresentada por José Albino Silva Peneda

Alteração 148
N.º 10

10. Está convicto de que só é possível criar um clima de confiança e de diálogo 
associando os parceiros sociais à adaptação das políticas nacionais e à promoção 
(supressão) da negociação colectiva, no quadro de um sistema de emprego 
participativo em que exista um elevado nível de confiança que permita, assim, criar 
um determinado equilíbrio; destaca a necessidade de fazer face às lacunas existentes 
na cobertura da negociação colectiva e promove o alargamento de uma tal forma de 
negociação e do diálogo social de acordo com a legislação nacional - incluindo o 
diálogo transfronteiriço e sectorial - a fim de incluir a formação, a organização do 
trabalho e as questões ligadas à reestruturação e à deslocalização; (supressão)

Or. en

Alteração apresentada por Georgios Toussas

Alteração 149
N.º 10

10. Está convicto de que os conceitos de "parceiros sociais" e de "parceria social" são 
profundamente reaccionários, anti-científicos e anacrónicos, que visam manipular 
o movimento dos trabalhadores e fazer com que a classe trabalhadora resigne e se 
renda às ambições do capital e às suas manifestações políticas;

Or. el

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 150
N.º 10

10. Está convicto de que só é possível criar um clima de confiança e de diálogo 
associando os parceiros sociais à adaptação das políticas nacionais e à promoção de 
sindicatos fortes e da negociação colectiva, no quadro de um sistema de emprego 
participativo em que exista um elevado nível de confiança que permita, assim, criar 
um determinado equilíbrio; (supressão) promove o alargamento da negociação 
colectiva e do diálogo social - incluindo o diálogo transfronteiriço e sectorial - a fim 
de incluir a formação, a organização do trabalho e as questões ligadas à reestruturação 
e à deslocalização; (supressão);
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Or. de

Alteração apresentada por José Albino Silva Peneda e Philip Bushill-Matthews

Alteração 151
N.º 10 bis (novo)

10 bis. Recorda que não existe uma abordagem "de formato único" da flexigurança e que 
cada Estado-Membro deverá compor os elementos do seu próprio conceito de 
flexigurança com base na sua situação específica e nas suas tradições nacionais;

Or. en

Alteração apresentada por Ana Mato Adrover

Alteração 152
N.º 11

11. Salienta que todos os modelos de flexigurança se devem basear em princípios comuns 
alicerçados no modelo social europeu; entende que os requisitos em matéria de 
flexibilidade e de segurança se reforçam mutuamente e que a flexigurança permite que 
as empresas e os trabalhadores se adaptem adequadamente à nova situação 
internacional caracterizada por uma forte concorrência das economias emergentes, 
mantendo ao mesmo tempo um nível elevado de protecção social, de segurança social 
e de subsídio de desemprego, de protecção da segurança e da saúde, políticas activas 
em matéria de mercado de trabalho e de possibilidades de formação/aprendizagem ao 
longo da vida; destaca, por outro lado, as negociações colectivas recorrentes e 
eficazes, em estruturas tripartidas com parceiros sociais fortes e representativos, e 
insiste igualmente no facto de ser necessário adoptar disposições adequadas em 
matéria de segurança social e assegurar um acesso universal a serviços de qualidade, 
tais como a guarda de crianças e prestação de cuidados a outras pessoas a cargo;
salienta ainda que a garantia destes níveis de protecção social pode apoiar a 
mobilidade profissional e as alterações estruturais, incitando os trabalhadores a 
assumirem riscos;

Or. es

Alteração apresentada por Thomas Mann

Alteração 153
N.º 11

11. Salienta que todos os modelos de flexigurança se devem basear em princípios comuns 
alicerçados no modelo social europeu; entende que os requisitos em matéria de 



AM\685022PT.doc PE 394.075v01-00 55/83 AM\

PT

flexibilidade e de segurança se reforçam mutuamente e que a flexigurança permite que 
as empresas e os trabalhadores se adaptem beneficiando de um nível elevado de 
protecção social, de segurança social e de subsídio de desemprego, de protecção da 
segurança e da saúde, políticas activas em matéria de mercado de trabalho e de 
possibilidades de formação/aprendizagem ao longo da vida; destaca, por outro lado, as 
negociações colectivas recorrentes e eficazes (supressão) com parceiros sociais fortes 
e representativos, e insiste igualmente no facto de ser necessário adoptar disposições 
abrangentes em matéria de segurança social e assegurar um acesso universal a serviços 
de qualidade, tais como a guarda de crianças e prestação de cuidados a outras pessoas 
a cargo; salienta ainda que a segurança dos trabalhadores pode apoiar a mobilidade 
profissional e as alterações estruturais, incitando os trabalhadores a assumirem riscos;

Or. de

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 154
N.º 11

11. Salienta que todos os modelos de flexigurança se devem basear em princípios comuns 
alicerçados nos modelos sociais europeus; entende que os requisitos em matéria de 
flexibilidade e de segurança se reforçam mutuamente e que a flexigurança permite que 
as empresas e os trabalhadores se adaptem beneficiando não só de um nível elevado 
de protecção social, de segurança social e de subsídio de desemprego, de protecção da 
segurança e da saúde, de políticas activas em matéria de mercado de trabalho e de 
possibilidades de formação/aprendizagem ao longo da vida, como também de um 
direito laboral moderno e transparente (supressão);

Or. de

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 155
N.º 11

11. Salienta que todos os modelos de flexigurança se devem basear em princípios comuns 
alicerçados no modelo social europeu; entende que os requisitos em matéria de 
flexibilidade e de segurança se reforçam mutuamente e que a flexigurança permite que 
as empresas e os trabalhadores se adaptem beneficiando de um nível elevado de 
protecção social, de segurança social e de subsídio de desemprego, de protecção da 
segurança e da saúde, políticas activas em matéria de mercado de trabalho e de 
possibilidades de formação/aprendizagem ao longo da vida; destaca, por outro lado, as 
negociações colectivas recorrentes e eficazes, em estruturas (supressão) com parceiros 
sociais fortes e representativos, e insiste igualmente no facto de ser necessário adoptar 
disposições abrangentes em matéria de segurança social e assegurar um acesso 
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universal a serviços de qualidade, tais como a guarda de crianças e prestação de 
cuidados a outras pessoas a cargo; salienta ainda que a segurança dos trabalhadores 
pode apoiar a mobilidade profissional e as alterações estruturais, incitando os 
trabalhadores a assumirem riscos;

Or. nl

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 156
N.º 11

11. Insta os Estados-Membros a melhorarem os seus sistemas de segurança social, 
nomeadamente os que concedem subsídios de desemprego; considera que os 
regimes de protecção social e o direito laboral devem ser moldados no sentido de 
melhor apoiar a prevenção de riscos de insuficiência de rendimentos relacionados 
com transições no mercado de trabalho (por exemplo, da educação e formação para 
a vida profissional, do emprego para a educação, formação contínua e 
aprendizagem ao longo da vida, ou vice-versa, do emprego a tempo parcial para o 
emprego a tempo inteiro, do contrato de trabalho a termo certo para o contrato de 
trabalho a termo incerto, da vida activa para a reforma, etc.); considera que esta 
abordagem deverá ser complementada por negociações colectivas; destaca, por outro 
lado, as negociações colectivas recorrentes e eficazes (supressão) com parceiros 
sociais fortes e representativos, e insiste igualmente no facto de ser necessário adoptar 
disposições abrangentes em matéria de segurança social e assegurar um acesso 
universal a serviços de qualidade, tais como a guarda de crianças e prestação de 
cuidados a outras pessoas a cargo; salienta ainda que a segurança dos trabalhadores 
pode apoiar a mobilidade profissional e as alterações estruturais, aumentando as 
oportunidades de passar, sem problemas, para outro emprego;

Or. en

Alteração apresentada por Csaba Őry

Alteração 157
N.º 11

11. Salienta que todos os modelos de flexigurança devem ser compatíveis com os pilares 
fundamentais em que se baseia o modelo social europeu; entende que os requisitos 
em matéria de flexibilidade e de segurança se reforçam mutuamente e que a 
flexigurança permite que as empresas e os trabalhadores se adaptem beneficiando de 
um nível elevado de protecção social, de segurança social e de subsídio de 
desemprego, de protecção da segurança e da saúde, políticas activas em matéria de 
mercado de trabalho e de possibilidades de formação/aprendizagem ao longo da vida;
destaca, por outro lado, as negociações colectivas recorrentes e eficazes, em estruturas 
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tripartidas com parceiros sociais fortes e representativos, e insiste igualmente no facto 
de ser necessário adoptar disposições abrangentes em matéria de segurança social e 
assegurar um acesso universal a serviços de qualidade, tais como a guarda de crianças 
e prestação de cuidados a outras pessoas a cargo; salienta ainda que a segurança dos 
trabalhadores pode apoiar a mobilidade profissional e as alterações estruturais, 
incitando os trabalhadores a assumirem riscos;

Or. fr

Alteração apresentada por José Albino Silva Peneda e Philip Bushill-Matthews

Alteração 158
N.º 11

11. Salienta que todos os modelos de flexigurança se devem basear em valores comuns 
alicerçados no modelo social europeu; entende que os requisitos em matéria de 
flexibilidade e de segurança podem reforçar-se mutuamente e que a flexigurança 
permite que as empresas e os trabalhadores se adaptem a novas condições, 
nomeadamente a disposições contratuais mais flexíveis, aliadas a um nível elevado 
de protecção social, de segurança social e de subsídio de desemprego, de protecção da 
segurança e da saúde, políticas activas em matéria de mercado de trabalho e de 
possibilidades de formação/aprendizagem ao longo da vida; destaca, por outro lado, o 
sucesso das negociações (supressão) recorrentes e eficazes realizadas em certos 
países em estruturas tripartidas com parceiros sociais fortes e representativos, e insiste 
igualmente no facto de ser necessário adoptar disposições abrangentes em matéria de 
segurança social e assegurar um acesso universal a serviços de qualidade, tais como a 
guarda de crianças e prestação de cuidados a outras pessoas a cargo; salienta ainda que 
a segurança dos trabalhadores pode apoiar a mobilidade profissional e as alterações 
estruturais, incitando os trabalhadores a assumirem riscos;

Or. en

Alteração apresentada por Stephen Hughes, em nome do Grupo PSE

Alteração 159
N.º 11

11. Salienta que todos os modelos de flexigurança se devem basear em princípios comuns 
alicerçados no modelo social europeu; entende que os requisitos em matéria de 
flexibilidade e de segurança se reforçam mutuamente e que a flexigurança permite que 
as empresas e os trabalhadores se adaptem beneficiando de um nível elevado de 
protecção social, de segurança social e de subsídio de desemprego, de protecção da 
segurança e da saúde, políticas activas em matéria de mercado de trabalho e de 
possibilidades de formação/aprendizagem ao longo da vida; destaca, por outro lado, as 
negociações colectivas recorrentes e eficazes (supressão) com parceiros sociais fortes 
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e representativos, e insiste igualmente no facto de ser necessário adoptar disposições 
abrangentes em matéria de segurança social e assegurar um acesso universal a serviços 
de qualidade, tais como a guarda de crianças e prestação de cuidados a outras pessoas 
a cargo; salienta ainda que a segurança dos trabalhadores pode apoiar a mobilidade 
profissional e as alterações estruturais, incitando os trabalhadores a assumirem riscos;
sublinha que sistemas bem concebidos de protecção dos postos de trabalho 
incentivam as empresas a investir nas competências dos trabalhadores e a procurar 
formas inovadoras e produtivas de reestruturação, melhorando assim a flexibilidade 
interna e a capacidade de adaptação das empresas;

Or. en

Alteração apresentada por Thomas Mann

Alteração 160
N.º 12

12. Lamenta a abordagem restritiva adoptada pela Comissão em matéria de flexigurança e 
exorta a respeitar o princípio da segurança para trabalhadores e a empreender políticas 
dinâmicas em matéria de mercado de trabalho e de aprendizagem ao longo da vida, 
bem como a perspectivar a flexigurança no contexto mais vasto do modelo social 
europeu; congratula-se com a ideia fundamental da comunicação da Comissão 
Europeia sobre flexigurança, segundo a qual, numa altura em que o emprego para 
toda a vida pertence cada vez mais ao passado, os trabalhadores têm cada vez mais 
necessidade de segurança no emprego e não num posto de trabalho específico;
sublinha que as pessoas ganham segurança através de mais e novas oportunidades 
de emprego;

Or. de

Alteração apresentada por Ana Mato Adrover

Alteração 161
N.º 12

12. Exorta a Comissão a respeitar o princípio da segurança para trabalhadores, 
promovendo o desenvolvimento das quatro componentes políticas estabelecidas na 
sua comunicação: políticas dinâmicas em matéria de mercado de trabalho, 
aprendizagem ao longo da vida, alterações nas disposições contratuais e nos sistemas 
de segurança social, bem como a perspectivar a flexigurança no contexto mais vasto 
do modelo social europeu;

Or. es
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 162
N.º 12

Suprimido

Or. de

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 163
N.º 12

12. Lamenta a abordagem restritiva adoptada pela Comissão em matéria de flexigurança e 
exorta a respeitar o princípio do "trabalho de qualidade", promovendo a segurança 
dos postos de trabalho e do emprego para os trabalhadores, uma abordagem, baseada 
nos direitos, das políticas dinâmicas em matéria de mercado de trabalho e de 
aprendizagem ao longo da vida, bem como a perspectivar a melhoria da qualidade do 
emprego e do bem-estar no trabalho no contexto mais vasto do modelo social 
europeu;

Or. en

Alteração apresentada por José Albino Silva Peneda e Philip Bushill-Matthews

Alteração 164
N.º 12

12. Exorta a Comissão a respeitar o princípio das disposições contratuais flexíveis e 
fiáveis, da segurança para trabalhadores e a empreender políticas dinâmicas em 
matéria de mercado de trabalho e de aprendizagem ao longo da vida, bem como a 
perspectivar a flexigurança no contexto mais vasto dos modelos sociais europeus;

Or. en

Alteração apresentada por Elizabeth Lynne

Alteração 165
N.º 12

12. Toma nota da abordagem (supressão) adoptada pela Comissão em matéria de 
flexigurança e exorta a respeitar o princípio da segurança para trabalhadores e a 
empreender políticas dinâmicas em matéria de mercado de trabalho e de aprendizagem 
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ao longo da vida, bem como a perspectivar a flexigurança no contexto mais vasto do 
modelo social europeu;

Or. en

Alteração apresentada por Bernard Lehideux

Alteração 166
N.º 12 bis (novo)

12 bis. Lamenta profundamente que a comunicação da Comissão apenas considere a 
flexigurança no contexto da relação salarial; solicita, por conseguinte, que as 
políticas públicas em matéria de flexigurança facilitem a transição para o estatuto 
de trabalhador independente, incluindo através do incentivo à criação e transmissão 
de empresas, valorizem a autonomia e a assunção de riscos que lhe está associada e 
acompanhem a evolução das competências técnicas e de gestão dos trabalhadores 
independentes;

Or. fr

Alteração apresentada por Stephen Hughes, em nome do Grupo PSE

Alteração 167
N.º 12 bis (novo)

12 bis. Sublinha a necessidade de incluir medidas de educação e formação numa agenda 
de flexigurança mais ampla e insiste que a aprendizagem ao longo da vida deveria 
solucionar o problema da insuficiência de oportunidades que afecta os 
trabalhadores e tem de começar pelo sistema educativo de base;

Or. en

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 168
N.º 13

13. Salienta que a luta contra a segmentação do mercado de trabalho incluirá a concessão 
de direitos fundamentais a todos os trabalhadores, independentemente do seu estatuto 
profissional, o que deveria incluir os seguintes aspectos: igualdade de tratamento, 
protecção da saúde e da segurança dos trabalhadores e disposições em matéria de 
tempo de trabalho, liberdade de associação e de representação, negociação efectiva e 
acção colectiva, e sublinha a importância do acesso à formação, bem como da 
protecção permanente dos direitos adquiridos – que cobrirão os períodos de educação 
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e de formação –, de melhores possibilidades de assistência e cuidados, da passagem 
de um trabalho assalariado para um trabalho independente, etc.; recorda que os 
direitos fundamentais e o direito laboral não visam circunscrever os trabalhadores a 
um emprego toda a vida, mas sim fornecer condições de vida e de trabalho dignas;

Or. de

Alteração apresentada por José Albino Silva Peneda

Alteração 169
N.º 13

13. Salienta que a luta contra a segmentação do mercado de trabalho deverá incluir a 
concessão de um núcleo de direitos a todos os trabalhadores, independentemente do 
seu estatuto profissional, o que deveria incluir os seguintes aspectos: igualdade de 
tratamento, protecção da saúde e da segurança dos trabalhadores e disposições em 
matéria de tempo de trabalho, liberdade de associação e de representação, negociação 
efectiva e acção colectiva, acesso à formação, protecção permanente dos direitos 
adquiridos – que cobrirão os períodos de educação e de formação – actividades de 
assistência e cuidados, e passagem de um trabalho assalariado para um trabalho 
independente, etc.; recorda que os direitos fundamentais e o direito laboral não visam 
circunscrever os trabalhadores a um emprego toda a vida, mas sim fornecer condições 
de vida e de trabalho dignas;

Or. en

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 170
N.º 13

13. Salienta que a luta contra a segmentação do mercado de trabalho incluirá a concessão 
de direitos fundamentais a todos os trabalhadores, independentemente do seu estatuto 
profissional, o que deveria incluir os seguintes aspectos: igualdade de tratamento, 
protecção da saúde e da segurança dos trabalhadores e disposições em matéria de 
tempo de trabalho, liberdade de associação e de representação, negociação efectiva e 
acção colectiva, acesso à formação, protecção permanente dos direitos adquiridos –
que cobrirão os períodos de educação e de formação – actividades de assistência e 
cuidados, e passagem de um trabalho assalariado para um trabalho independente, etc.;
recorda que os direitos fundamentais e o direito laboral (supressão) visam (supressão) 
fornecer condições de vida e de trabalho dignas, uma remuneração adequada e 
protecção social;

Or. en



AM\685022PT.doc PE 394.075v01-00 62/83 AM\

PT

Alteração apresentada por Stephen Hughes, em nome do Grupo PSE

Alteração 171
N.º 13

13. Salienta que a luta contra a segmentação do mercado de trabalho incluirá a concessão 
de direitos fundamentais a todos os trabalhadores, independentemente do seu estatuto 
profissional, o que deveria incluir os seguintes aspectos: igualdade de tratamento, 
protecção da saúde e da segurança dos trabalhadores e disposições em matéria de 
tempo de trabalho, liberdade de associação e de representação, negociação efectiva e 
acção colectiva, aceso à formação, protecção permanente dos direitos adquiridos – que 
cobrirão os períodos de educação e de formação – actividades de assistência e 
cuidados, e passagem de um trabalho assalariado para um trabalho independente, etc.;
recorda que os direitos fundamentais e o direito laboral não visam circunscrever os 
trabalhadores a um emprego toda a vida, mas sim fornecer condições de vida e de 
trabalho justas que garantam as condições mínimas para uma vida condigna;

Or. en

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 172
N.º 13 bis (novo)

13 bis. Considera que os Estados-Membros devem tomar medidas adequadas para eliminar 
progressivamente o emprego precário e atípico; considera que um instrumento 
poderia ser o estabelecimento de um sistema de aumento progressivo das 
contribuições da entidade patronal para a segurança social, de acordo com o 
princípio de que "quanto mais baixa for a categoria de emprego (curto período, 
fracas perspectivas e riscos elevados), mais elevadas serão as contribuições para a 
segurança social"; considera que as contribuições progressivas poderiam levar os 
empregadores a, por exemplo, criar um contrato permanente, e não a prolongar um 
contrato temporário e, por conseguinte, incentivá-los a contratar trabalhadores em 
condições mais favoráveis;

Or. en

Alteração apresentada por Bernard Lehideux

Alteração 173
N.º 13 bis (novo)

13 bis. Sublinha que, para empreender políticas activas em matéria de mercado de 
trabalho, os poderes públicos poderiam recorrer, nomeadamente, às agências de 
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emprego privadas, e que estas podem ajudar a facilitar a passagem de um emprego 
para outro num quadro jurídico seguro para o trabalhador e para o empregador;

Or. fr

Alteração apresentada por José Albino Silva Peneda e Philip Bushill-Matthews

Alteração 174
N.º 14

14. Destaca a necessidade de empreender políticas que previnam a exploração dos 
trabalhadores através do recurso à acumulação recorrente de contratos atípicos;

Or. en

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 175
N.º 14

14. Destaca a necessidade de empreender políticas de prevenção e de acompanhamento 
da acumulação recorrente de contratos atípicos;

Or. de

Alteração apresentada por Thomas Mann

Alteração 176
N.º 14

14. Destaca a necessidade de avaliar as repercussões dos contratos atípicos e - se ainda 
for caso disso - empreender políticas que previnam a acumulação recorrente de 
contratos atípicos;

Or. de

Alteração apresentada por Agnes Schierhuber

Alteração 177
N.º 14

Suprimido
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Or. de

Alteração apresentada por Csaba Őry

Alteração 178
N.º 14

14. Destaca a necessidade de empreender políticas que previnam a acumulação a longo 
prazo de contratos atípicos;

Or. fr

Alteração apresentada por Jiří Maštálka

Alteração 179
N.º 14

14. Destaca a necessidade de empreender políticas que previnam a acumulação recorrente 
de contratos atípicos, o recurso a contratos "zero horas", o uso abusivo de contratos 
pontuais e de contratos de trabalho a tempo parcial com poucas horas semanais, o 
uso de contratos de direito civil para transformar uma relação de trabalho 
dependente em trabalho independente fictício; o recurso à subcontratação e 
contratação externa para prejudicar os direitos sociais, salariais e no domínio da 
saúde, bem como outros direitos dos trabalhadores;

Or. en

Alteração apresentada por Ona Juknevičienė

Alteração 180
N.º 14

Suprimido

Or. en

Alteração apresentada por Gabriele Stauner

Alteração 181
N.º 14

14. Destaca a necessidade de empreender políticas que previnam a acumulação recorrente 
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de contratos atípicos; solicita que todas as políticas de emprego da Comunidade 
continuem, também no futuro, a manter-se fiéis ao modelo clássico do contrato de 
trabalho a tempo inteiro de duração indeterminada, no qual estão alicerçados os 
sistemas de segurança social dos Estados-Membros;

Or. de

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 182
N.º 14

14. Destaca a necessidade de empreender políticas que previnam a acumulação recorrente 
de contratos atípicos, sempre que estes não consagrem os mesmos direitos que os 
contratos de trabalho a tempo inteiro;

Or. de

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 183
N.º 14

Suprimido

Or. de

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 184
N.º 14

14. Destaca a necessidade de empreender políticas que previnam a acumulação recorrente 
de contratos atípicos, apoiando os Estados-Membros na execução de políticas que 
visam converter esses contratos em relações de trabalho com duração 
indeterminada e com plena protecção social;

Or. en
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Alteração apresentada por Bernard Lehideux

Alteração 185
N.º 14

14. Destaca a necessidade de empreender políticas que limitem a acumulação recorrente 
de contratos atípicos;

Or. fr

Alteração apresentada por Elizabeth Lynne

Alteração 186
N.º 14

Suprimido

Or. en

Alteração apresentada por Philip Bushill-Matthews

Alteração 187
N.º 15

15. Insta à criação de sistemas globais de aprendizagem ao longo da vida, igualmente 
aplicáveis aos trabalhadores com contratos atípicos; exorta os Estados-Membros a 
centrarem as estratégias nos domínios com deficiências a nível nacional, a investirem 
de forma específica na educação e na formação e a velarem pela melhoria do 
funcionamento dos poderes públicos e das empresas;

Or. en

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 188
N.º 15

15. Insta à criação de sistemas globais de aprendizagem ao longo da vida, conferindo 
destaque aos trabalhadores com contratos atípicos; exorta os Estados-Membros a 
centrarem as estratégias nos domínios com deficiências a nível nacional, a investirem 
de forma específica na educação e na formação e a velarem pela melhoria do 
funcionamento dos poderes públicos e das empresas; exorta os Estados-Membros a 
garantirem a todos o direito à educação e o acesso à formação;

Or. de



AM\685022PT.doc PE 394.075v01-00 67/83 AM\

PT

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 189
N.º 15

15. Insta à criação de sistemas globais de aprendizagem ao longo da vida (supressão);
exorta os Estados-Membros a centrarem as estratégias nos domínios com deficiências 
a nível nacional, a investirem de forma específica na educação e na formação e a 
velarem pela melhoria do funcionamento dos poderes públicos e das empresas;

Or. de

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 190
N.º 15

15. Insta à promoção de acções de formação contínua adequadas, conferindo destaque 
aos trabalhadores com contratos atípicos; exorta os Estados-Membros a centrarem as 
estratégias nos domínios com deficiências a nível nacional, a investirem de forma 
específica na educação e da formação e a velarem pela melhoria do funcionamento 
dos poderes públicos e das empresas;

Or. de

Alteração apresentada por Stephen Hughes, em nome do Grupo PSE

Alteração 191
N.º 15 bis (novo)

15 bis. Apela ao reforço dos sistemas de relações laborais tanto a nível comunitário como 
nacional enquanto elemento fundamental para alcançar e aplicar políticas de 
flexigurança equilibradas que proporcionem às empresas a flexibilidade certa, 
assegurando ao mesmo tempo a ausência de concorrência desleal em detrimento 
das condições de trabalho;

Or. en
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Alteração apresentada por Stephen Hughes, em nome do Grupo PSE

Alteração 192
N.º 15 ter (novo)

15 ter. Sublinha a necessidade de as empresas anteciparem as mudanças e as suas 
necessidades no domínio dos recursos humanos, a fim de programarem os planos 
internos de formação e de reciclagem para os seus trabalhadores;

Or. fr

Alteração apresentada por Stephen Hughes, em nome do Grupo PSE

Alteração 193
N.º 15 quater (novo)

15 quater. Recorda que, tendo em conta esta relação, os trabalhadores subcontratados, 
polivalentes, sem experiência e temporários são trabalhadores com uma 
flexibilidade que implica altos riscos, como comprova a sua elevada taxa de 
acidentes;

Or. fr

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 194
N.º 16

16. Solicita aos parceiros sociais e aos poderes públicos dos Estados-Membros que 
garantam um investimento na aprendizagem ao longo da vida, acordando um ponto de 
referência de 2% do PIB (despesas públicas e privadas); exorta, além disso, os 
Estados-Membros a encorajarem as empresas a aumentar os seus investimentos na 
aprendizagem ao longo da vida, que podem ser complementados por acordos 
colectivos (por exemplo, fundos sectoriais colectivos para a formação e a 
aprendizagem ao longo da vida); apela ainda aos Estados-Membros para que 
introduzam novos direitos sociais com vista a uma abordagem de equilíbrio entre a 
vida profissional e pessoal (por exemplo, o direito a licenças para fins de formação 
ou prestação de assistência, o direito a uma redução temporária das horas de 
trabalho e o direito de retomar mais tarde o trabalho a tempo inteiro, o direito a 
licenças sabáticas de longo prazo, bem como o direito dos jovens à aprendizagem, à 
formação ou ao emprego, seis meses após terem concluído o ensino);

Or. en
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Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 195
N.º 16

16. Solicita aos (supressão) Estados-Membros que garantam um investimento na 
aprendizagem ao longo da vida, afectando-lhe uma percentagem mínima de 2% do 
PIB (despesas públicas e privadas); exorta, além disso, os Estados-Membros a 
encorajarem as empresas a aumentar os seus investimentos na aprendizagem ao longo 
da vida;

Or. de

Alteração apresentada por Csaba Őry

Alteração 196
N.º 16

16. Solicita (supressão) aos poderes públicos dos Estados-Membros que garantam um 
investimento na aprendizagem ao longo da vida, acordando um ponto de referência de 
2% do PIB ao nível das despesas públicas (supressão); exorta, além disso, os 
Estados-Membros a encorajarem as empresas a aumentar os seus investimentos na 
aprendizagem ao longo da vida;

Or. fr

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 197
N.º 16

16. Solicita às autoridades e aos parceiros sociais (supressão) dos Estados-Membros que
aumentem os seus investimentos na aprendizagem ao longo da vida (supressão);

Or. nl

Alteração apresentada por José Albino Silva Peneda e Philip Bushill-Matthews

Alteração 198
N.º 16

16. Solicita aos parceiros sociais e aos poderes públicos dos Estados-Membros que 
promovam a aprendizagem ao longo da vida (supressão); exorta, além disso, os 
Estados-Membros a encorajarem as empresas a aumentar os seus investimentos na 
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aprendizagem ao longo da vida;

Or. en

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 199
N.º 16

16. Solicita aos parceiros sociais e aos poderes públicos dos Estados-Membros que 
garantam um investimento na aprendizagem ao longo da vida (supressão); exorta, 
além disso, os Estados-Membros a encorajarem as empresas a aumentar os seus 
investimentos na aprendizagem ao longo da vida;

Or. de

Alteração apresentada por Stephen Hughes, em nome do Grupo PSE

Alteração 200
N.º 16 bis (novo)

16 bis. Salienta a importância do Sétimo Programa-Quadro de investigação e 
desenvolvimento tecnológico (2007-2013) para a criação de novas e melhores 
empresas que promovam uma Europa do conhecimento;

Or. en

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 201
N.º 17

17. Destaca a eficácia de formas inovadoras de organização do trabalho, tais como 
organismos de educação, polivalência e mobilidade graças à formação propiciada 
pelos empregadores (supressão), a ajudas ao desenvolvimento regional e a políticas 
dinâmicas em matéria de mercado de trabalho;

Or. de
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Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 202
N.º 17

17. Reconhece que as formas inovadoras de organização do trabalho, tais como 
organismos de educação, polivalência e mobilidade graças à formação propiciada 
pelos empregadores, a iniciativas de criação de fundos sectoriais, a ajudas ao 
desenvolvimento regional e a políticas dinâmicas em matéria de mercado de trabalho 
podem ajudar à reintegração dos trabalhadores sem que estes percam 
conhecimentos e competências profissionais úteis e, como tal, podem apoiar um 
mercado de trabalho inclusivo;

Or. en

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 203
N.º 17

17. Destaca a eficácia de formas inovadoras de organização do trabalho, tais como 
organismos de educação, polivalência e mobilidade graças à formação propiciada 
pelos empregadores, a iniciativas de criação de fundos sectoriais para a formação 
contínua e complementar e para a protecção em caso de desemprego, a ajudas ao 
desenvolvimento regional e a políticas dinâmicas em matéria de mercado de trabalho;

Or. de

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 204
N.º 18

18. Está consciente da importância de que se reveste a promoção de relações de trabalho 
estáveis e o combate à pobreza e ao trabalho precário em que exista um nível 
elevado de confiança, introduzindo uma norma comunitária relativa ao nível do 
rendimento mínimo para garantir a inclusão social (60% do respectivo RNB per 
capita) e ao nível do salário mínimo (60% do respectivo salário médio nacional) a 
fim de prevenir situações de pobreza devido à insuficiência de rendimentos;

Or. en
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Alteração apresentada por Csaba Őry

Alteração 205
N.º 18

18. Está consciente da importância de que se reveste a promoção, incluindo através de 
medidas fiscais, de relações de trabalho estáveis em que exista um nível elevado de 
confiança;

Or. fr

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 206
N.º 18

18. Está consciente de que o direito laboral flexível, as formas modernas de 
aprendizagem ao longo da vida, os sistemas de segurança social sustentáveis e 
financiáveis, bem como as políticas eficazes e eficientes em matéria de mercado de 
trabalho contribuem para um elevado nível de confiança;

Or. de

Alteração apresentada por Stephen Hughes, em nome do Grupo PSE

Alteração 207
N.º 18

18. Está consciente da importância de que se reveste a promoção de relações de trabalho 
estáveis através da melhoria da organização do trabalho e da qualidade das relações 
no local de trabalho;

Or. en

Alteração apresentada por José Albino Silva Peneda e Philip Bushill-Matthews

Alteração 208
N.º 19

19. Recorda a importância de políticas eficazes e dinâmicas em matéria de mercado de 
trabalho, incluindo aconselhamento e orientação, reciclagem e ajuda à mobilidade a 
fim de reduzir os períodos de transição entre o emprego e os sistemas de segurança 
social que deveriam motivar activamente as pessoas a procurar novas oportunidades 
de emprego e encorajar ao mesmo tempo a abertura à transformação atenuando as 
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perdas de rendimento e oferecendo possibilidades de formação;

Or. en

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 209
N.º 19

19. Recorda a importância de políticas eficazes (supressão) em matéria de mercado de 
trabalho, incluindo aconselhamento e orientação, reciclagem e ajuda à mobilidade a 
fim de reduzir os períodos de transição entre o emprego e os sistemas de segurança 
social que promovam a abertura à transformação atenuando as perdas de rendimento e 
oferecendo possibilidades de formação;

Or. de

Alteração apresentada por Bernard Lehideux

Alteração 210
N.º 19 bis (novo)

19 bis. Sublinha a necessidade de garantir que os direitos sociais adquiridos pelos 
trabalhadores se mantenham em caso de mudança de situação profissional, de um 
contrato de trabalho para outro, ou do estatuto de trabalhador assalariado para 
trabalhador independente (e vice-versa);

Or. fr

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 211
N.º 21

21. Exorta os Estados-Membros a que, a fim de promoverem uma igualdade de acesso de 
homens e mulheres a empregos de qualidade, adoptem medidas consentâneas com o 
Pacto Europeu para a Igualdade entre homens e mulheres e respondam à necessidade 
urgente de colmatar as actuais disparidades salariais entre homens e mulheres;

Or. en
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Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 212
N.º 22

22. Salienta a necessidade de os parceiros sociais negociarem disposições relativas ao 
tempo de trabalho (supressão) para permitir uma melhor conciliação entre a vida 
profissional e familiar;

Or. en

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 213
N.º 22

22. Salienta a necessidade de os parceiros sociais negociarem disposições relativas ao 
tempo de trabalho que visem a segurança no trabalho e a saúde dos trabalhadores;
solicita que, no quadro de uma protecção sustentável do trabalho e da saúde, seja 
legalmente fixado um limite máximo de tempo de trabalho semanal, que reflicta o 
actual estado da investigação em matéria de sustentabilidade da saúde no trabalho;

Or. de

Alteração apresentada por Elizabeth Lynne

Alteração 214
N.º 22

22. Salienta a necessidade de (supressão) as disposições relativas ao tempo de trabalho 
serem suficientemente flexíveis para responder às necessidades dos empregadores e 
dos trabalhadores e para permitir uma conciliação entre a vida profissional e familiar;

Or. en

Alteração apresentada por Philip Bushill-Matthews

Alteração 215
N.º 22

22. Salienta a necessidade de (supressão) as disposições relativas ao tempo de trabalho 
serem suficientemente flexíveis para responder às necessidades dos empregadores e 
dos trabalhadores e para permitir uma conciliação entre a vida profissional e familiar;
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Or. en

Alteração apresentada por Stephen Hughes, em nome do Grupo PSE

Alteração 216
N.º 22

22. Sublinha a importância de levar em consideração todos os aspectos da flexibilidade, 
incluindo a flexibilidade da organização do trabalho e do tempo de trabalho, 
designadamente através do uso das novas tecnologias; salienta a necessidade de os 
parceiros sociais negociarem disposições relativas ao tempo de trabalho que sejam 
suficientemente flexíveis para responder às necessidades dos empregadores e dos 
trabalhadores e para permitir uma conciliação entre a vida profissional, familiar e 
pessoal;

Or. en

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 217
N.º 23

23. Exorta os Estados-Membros a introduzirem disposições que permitam a reforma 
flexível de trabalhadores mais velhos, nomeadamente através de empregos a tempo 
parcial ou de outros regimes análogos antes de atingirem a idade legal de reforma, 
que permitam reforçar a inserção destes trabalhadores no mercado de trabalho;

Or. en

Alteração apresentada por Stephen Hughes, em nome do Grupo PSE

Alteração 218
N.º 23

23. Exorta os Estados-Membros e os parceiros sociais a abandonarem as suas políticas 
de reforma antecipada dos trabalhadores e a introduzirem disposições que permitam 
a reforma flexível de trabalhadores mais velhos, nomeadamente através de pensões a 
tempo parcial, partilha de postos de trabalho ou de outros regimes análogos que 
promovam o envelhecimento activo e que permitam reforçar a inserção destes 
trabalhadores no mercado de trabalho;

Or. en
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Alteração apresentada por Csaba Őry

Alteração 219
N.º 23

23. Exorta os Estados-Membros a introduzirem disposições que favoreçam uma reforma 
mais activa dos trabalhadores idosos, nomeadamente através de pensões a tempo 
parcial ou de outros regimes análogos, que permitam reforçar a inserção destes 
trabalhadores no mercado de trabalho;

Or. fr

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten e José Albino Silva Peneda

Alteração 220
N.º 23

23. Exorta os Estados-Membros a introduzirem disposições que permitam a reforma 
flexível de trabalhadores mais velhos, nomeadamente através de pensões a tempo 
parcial ou de outros regimes análogos, que permitam reforçar a inserção destes 
trabalhadores no mercado de trabalho, incentivando-os a prolongar a sua vida activa 
de modo a agir contra o envelhecimento;

Or. en

Alteração apresentada por Elizabeth Lynne

Alteração 221
N.º 23

23 Exorta os Estados-Membros a aplicarem a Directiva 2000/78/CE que considera 
ilegal a discriminação no emprego com base na idade e a introduzirem disposições 
que permitam a reforma flexível de trabalhadores mais velhos, nomeadamente através 
de pensões a tempo parcial ou de outros regimes análogos, que permitam reforçar a 
inserção destes trabalhadores no mercado de trabalho;

Or. en

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 222
N.º 23

23. Exorta os Estados-Membros e os parceiros sociais a introduzirem disposições que 
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permitam regimes de reforma sustentáveis e socialmente aceitáveis para os 
trabalhadores mais velhos, nomeadamente (supressão) que permitam garantir uma 
melhoria das condições de vida e de trabalho a um maior número de idosos;

Or. de

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 223
N.º 24

24. Recorda aos Estados-Membros que, para que a estratégia europeia de emprego se 
possa traduzir numa taxa de emprego global mais elevada, importa instaurar um 
quadro macroeconómico propício, devendo a estratégia de emprego incluir a melhoria 
da coordenação das políticas macroeconómicas e das despesas públicas, tendo em 
vista favorecer um desenvolvimento económico, social e ambiental sustentável, 
apoiando assim a criação de novos empregos de qualidade;

Or. en

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 224
N.º 24

24. Recorda aos Estados-Membros que, para que a flexigurança se possa traduzir numa 
taxa de emprego global mais elevada, importa não só instaurar um quadro 
macroeconómico propício como também assegurar que os Estados-Membros 
invistam no emprego, e que a estratégia de flexigurança torna necessária a melhoria 
da coordenação das políticas macroeconómicas e das despesas públicas no domínio da 
política social, do emprego e da educação, bem como a promoção de um crescimento 
inteligente, a fim de se alcançarem as prioridades de Lisboa;

Or. de

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 225
N.º 25

Suprimido

Or. de
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Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 226
N.º 25

25. Exorta o Banco Central Europeu a encorajar o crescimento do emprego de qualidade 
e o investimento num contexto de desenvolvimento sustentável através de uma 
política monetária mais flexível;

Or. en

Alteração apresentada por José Albino Silva Peneda

Alteração 227
N.º 25

Suprimido

Or. en

Alteração apresentada por Philip Bushill-Matthews

Alteração 228
N.º 27

Suprimido

Or. en

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 229
N.º 27

Suprimido

Or. de



AM\685022PT.doc PE 394.075v01-00 79/83 AM\

PT

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 230
N.º 27

27. Solicita às empresas europeias que acelerem a aplicação das suas políticas em matéria 
de responsabilidade social (supressão);

Or. de

Alteração apresentada por Thomas Mann

Alteração 231
N.º 27

Suprimido

Or. de

Alteração apresentada por Stephen Hughes, em nome do Grupo PSE

Alteração 232
N.º 27

27. Solicita às empresas europeias que acelerem a aplicação das suas políticas em matéria 
de responsabilidade social e convida a Comissão a dar início à aplicação das 
recomendações anunciadas na resolução do Parlamento Europeu de 13 de Março de 
2007 sobre a responsabilidade social das empresas, tendo em conta a importância de 
integrar os aspectos sociais e ambientais na definição de princípios comuns de 
flexigurança e a necessidade de promover políticas de qualidade;

Or. en

Alteração apresentada por Thomas Mann

Alteração 233
N.º 27 bis (novo)

27 bis. Reconhece expressamente os contributos que as empresas europeias já prestaram 
voluntariamente no domínio social e encoraja-as a ir ainda mais longe; apoia a 
iniciativa sensata da Comissão Europeia de manter os compromissos de 
responsabilidade social das empresas (SER) numa base voluntária, evitando assim 
também a criação de novas burocracias;
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Or. de

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 234
N.º 28

28. Considera que as instituições comunitárias e os Estados-Membros deveriam aplicar os 
princípios comuns para promover o "trabalho de qualidade" no quadro de uma
Estratégia de Lisboa radicalmente revista (estratégia integrada para a 
sustentabilidade e a solidariedade); solicita que as orientações em matéria de 
emprego sejam revistas colocando a tónica na qualidade do emprego com base num 
conjunto de indicadores de qualidade que os Estados-Membros deverão implementar 
através dos seus programas nacionais de reforma; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a envolverem de forma mais adequada o Parlamento Europeu e os 
parlamentos nacionais, bem como os parceiros sociais, na aplicação e no 
acompanhamento do método aberto de coordenação, incluindo a estratégia europeia 
para o emprego e as linhas de orientação em matéria de emprego, a fim de optimizar a 
eficácia destas políticas;

Or. en

Alteração apresentada por Csaba Őry

Alteração 235
N.º 28

28. Considera que as instituições comunitárias e os Estados-Membros deveriam aplicar os 
princípios comuns de flexigurança no quadro da Estratégia de Lisboa; solicita que as 
orientações em matéria de emprego sejam revistas em profundidade, de modo a 
permitir que sejam levados em conta os aspectos da flexigurança (supressão); exorta 
a Comissão e os Estados-Membros a envolverem de forma mais adequada o 
Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais, bem como os parceiros sociais, na 
aplicação e no acompanhamento do método aberto de coordenação, incluindo a 
estratégia europeia para o emprego e as linhas de orientação em matéria de emprego, a 
fim de optimizar a eficácia destas políticas;

Or. fr
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Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 236
N.º 28

28. Considera que as instituições comunitárias e os Estados-Membros poderiam, no 
quadro da Estratégia de Lisboa, avaliar o impacto dos princípios comuns de 
flexigurança na concretização da agenda de Lisboa (supressão); exorta a Comissão e 
os Estados-Membros a envolverem de forma mais adequada o Parlamento Europeu e 
os parlamentos nacionais, bem como os parceiros sociais, na aplicação e no 
acompanhamento do método aberto de coordenação, incluindo a estratégia europeia 
para o emprego e as linhas de orientação em matéria de emprego, a fim de optimizar a 
eficácia destas políticas;

Or. de

Alteração apresentada por Thomas Mann

Alteração 237
N.º 28

28. Considera que as instituições comunitárias e os Estados-Membros deverão abordar os 
princípios comuns de flexigurança como tema transversal no quadro da Estratégia de 
Lisboa e que os Estados-Membros deverão implementá-los através dos seus 
programas nacionais de reforma; exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
envolverem de forma mais adequada o Parlamento Europeu e os parlamentos 
nacionais, bem como os parceiros sociais, na aplicação e no acompanhamento do 
método aberto de coordenação, incluindo a estratégia europeia para o emprego e as 
linhas de orientação em matéria de emprego, a fim de optimizar a eficácia destas 
políticas;

Or. de

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 238
N.º 28 bis (novo)

28 bis. Salienta a necessidade de criar um método adequado para avaliar a aplicação dos 
princípios de flexigurança, que se baseie num conjunto de modelos que 
correspondam à realidade e aos desafios dos mercados de trabalho nos 
Estados-Membros e não às definições estritas dos modelos de flexigurança;

Or. el
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 239
N.º 29

Suprimido

Or. de

Alteração apresentada por Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio e Gabriele Zimmer

Alteração 240
N.º 29

29. Convida o Conselho Europeu e a Comissão, no quadro da revisão intercalar da agenda 
para a política social, e tendo em conta o relatório do Parlamento sobre a avaliação da 
realidade social, a definirem um programa de política social ambicioso, quer a nível 
da União Europeia, quer dos Estados-Membros; solicita, além disso, às duas 
instituições que elaborem, conjuntamente com o Parlamento, um projecto para o 
futuro da Europa social, promovendo (supressão) o desenvolvimento sustentável, o 
pleno emprego e a qualidade de trabalho, os direitos sociais e a protecção social, os 
quais se encontram firmemente consagrados na tradição europeia e que importa 
garantir; salienta que, desta forma, a Europa social, acompanhada de ambiciosas 
reformas a nível nacional, propiciará um verdadeiro valor acrescentado aos 
trabalhadores e aos cidadãos, lançando mão de todos os instrumentos à sua disposição 
(método aberto de coordenação, legislação europeia e nacional, diálogo social, 
programas); entende que apenas o mercado interno no qual exista um equilíbrio entre 
desempenho económico e direitos sociais é susceptível de granjear o apoio dos seus 
cidadãos;

Or. en

Alteração apresentada por Philip Bushill-Matthews

Alteração 241
N.º 29

29. Convida o Conselho Europeu e a Comissão (supressão) a definirem um programa de 
reformas sociais ambicioso, quer a nível da União Europeia, quer dos 
Estados-Membros; solicita, além disso, às duas instituições que elaborem, 
conjuntamente com o Parlamento, um projecto para o futuro da Europa social 
(supressão); salienta que, a fim de reforçar o crescimento e aumentar as taxas de 
emprego e a qualidade de trabalho, importa garantir direitos sociais e protecção social, 
os quais se encontram firmemente consagrados na tradição europeia; salienta que, 
desta forma, a Europa social, acompanhada de ambiciosas reformas a nível nacional,
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propiciará um verdadeiro valor acrescentado aos trabalhadores e aos cidadãos, 
lançando mão de todos os instrumentos à sua disposição (supressão); entende que 
apenas o mercado interno no qual exista um equilíbrio entre liberdade económica e 
direitos sociais é susceptível de granjear o apoio dos seus cidadãos;

Or. en

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, em nome do Grupo Verts/ALE 

Alteração 242
N.º 29

29. Convida o Conselho Europeu e a Comissão, no quadro da revisão intercalar da agenda 
para a política social, e tendo em conta o relatório do Parlamento sobre a avaliação da 
realidade social, a definirem um programa de reformas sociais ambicioso, quer a nível 
da União Europeia, quer dos Estados-Membros; (supressão) salienta que, a fim de 
reforçar o crescimento e aumentar as taxas de emprego e a qualidade de trabalho, 
importa garantir direitos sociais e protecção social, os quais se encontram firmemente 
consagrados na tradição europeia; salienta que, desta forma, a Europa social, 
acompanhada de ambiciosas reformas a nível nacional, propiciará um verdadeiro valor 
acrescentado aos trabalhadores e aos cidadãos, lançando mão de todos os instrumentos 
à sua disposição (método aberto de coordenação, legislação europeia e nacional, 
diálogo social, programas); entende que apenas o mercado interno no qual exista um 
equilíbrio entre liberdade económica e direitos sociais é susceptível de granjear o 
apoio dos seus cidadãos;

Or. de


