
 

AM\1076517PT.doc  PE570.900v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

21.10.2015 A8-0307/2 

Alteração  2 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a Coordenação das Políticas Económicas: aplicação das prioridades de 

2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  3-A. Considera lamentável a ausência de 

qualquer referência ao objetivo de 

crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo promovido pela estratégia 

Europa 2020; salienta que as políticas 

sociais e de emprego não devem ser 

encaradas apenas do ponto de vista dos 

custos, mas também na perspetiva dos 

benefícios a longo prazo; solicita, por 

conseguinte, a integração das metas 

sociais e ambientais pertinentes no novo 

quadro de avaliação, de modo a poderem 

ser dirigidas recomendações específicas 

por país (REP) a todos os países que não 

registem progressos no combate à 

pobreza, na criação de trabalho digno 

conducente ao emprego de qualidade, na 

prevenção do abandono escolar precoce, 

no desenvolvimento da aprendizagem ao 

longo da vida e da eficiência em termos de 

recursos e na prevenção das alterações 

climáticas; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/3 

Alteração  3 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a Coordenação das Políticas Económicas: aplicação das prioridades de 

2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 33-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  33-A. Congratula-se com a redução das 

taxas de desemprego na União; salienta, 

no entanto, que os níveis de desemprego 

se mantêm elevados e solicita aos 

Estados-Membros que adotem uma 

abordagem holística para a aplicação de 

políticas ativas do mercado de trabalho 

eficazes, que visem tanto a 

empregabilidade dos candidatos a 

emprego como um mercado de trabalho 

mais inclusivo, incluindo medidas de 

apoio adicionais tanto para os candidatos 

a emprego como para os empregadores; 

salienta a necessidade de abordar os 

problemas do desfasamento e da 

obsolescência das competências como 

meio de lutar contra o desemprego de 

longa duração e considera que é 

necessária uma maior coordenação destas 

políticas a nível nacional e europeu; 

Solicita, por conseguinte, a adoção de 

medidas mais robustas para apoiar e 

continuar a desenvolver o ensino e a 

formação profissionais eficazes e a 

cooperação entre os estabelecimentos de 

ensino, as empresas, as organizações de 

empregadores e os demais intervenientes 

relevantes, e para fazer face à necessidade 

de melhorar a eficácia dos serviços de 

emprego públicos e privados, a fim de 
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resolver o problema do desfasamento das 

competências no mercado de trabalho e 

de facilitar a procura de emprego na 

União; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/4 

Alteração  4 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a Coordenação das Políticas Económicas: aplicação das prioridades de 

2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 34-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  34-A. Salienta que o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e a Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE) alertaram para os 

problemas sociais (pobreza no trabalho) e 

económicos (redução da procura interna) 

relacionados com a desvalorização 

salarial que se verificou nos últimos anos; 

sublinha, neste contexto, que uma política 

salarial adequada é essencial para manter 

a procura interna, e, por conseguinte, que 

os aumentos salariais devem ser mais bem 

adaptados à evolução da produtividade; 

defende que deve ser feita uma referência 

quanto à importância de aumentar os 

salários, especialmente nos países onde os 

salários são inferiores ao limiar de 

pobreza, mas no respeito pelo princípio da 

subsidiariedade; recorda que os salários 

mínimos são muito diferentes nos 

Estados-Membros e reitera o seu pedido 

de um estudo
1
 sobre esta questão, 

incluindo uma análise das diferenças em 

termos de poder de compra entre 

Estados-Membros; encoraja os Estados-

Membros a definirem os salários mínimos 

de acordo com a legislação e as práticas 

nacionais e a considerarem o seu impacto 

                                                 
1
 Resolução de 11 de março de 2015 (Textos aprovados, P8_TA(2015)0068), p. 46. 
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na pobreza no trabalho, nos rendimentos 

familiares, na procura agregada e na 

criação de emprego; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/5 

Alteração  5 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a Coordenação das Políticas Económicas: aplicação das prioridades de 

2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 40-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  40-A. Considera que as recomendações de 

2015 se focaram quase exclusivamente no 

mercado de trabalho, não abordando os 

desafios da redução dos serviços e da 

qualidade dos serviços oferecidos às 

pessoas carenciadas; sublinha a 

necessidade de investir numa intervenção 

e prevenção precoces e em serviços 

inclusivos, acessíveis e de elevada 

qualidade, incluindo o ensino desde tenra 

idade, o apoio às famílias e às 

comunidades, os serviços sociais e os 

cuidados de saúde; chama a atenção para 

o facto de o aumento da procura de 

serviços, se tratado eficientemente, 

também poder conduzir à criação de um 

número significativo de postos de trabalho 

no setor social, e de os setores da saúde e 

da assistência social representarem 

domínios fundamentais de investimento 

tendo em vista economias sustentáveis; 

convida a Comissão a apresentar um 

relatório sobre os progressos alcançados, 

no âmbito da estratégia Europa 2020, no 

desenvolvimento de iniciativas de 

investimento nos setores da saúde e da 

assistência social relativamente ao 

emprego de qualidade; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/6 

Alteração  6 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a Coordenação das Políticas Económicas: aplicação das prioridades de 

2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 41-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  41-A. Considera que, apesar de a 

Comissão ter reconhecido que «[se 

registou] um aumento da pobreza e da 

marginalização»
1
, uma em cada quatro 

pessoas sofre de pobreza, é lamentável 

que as REP não refiram a meta para a 

redução da pobreza da estratégia Europa 

2020; solicita uma estratégia abrangente 

de combate à pobreza com base no acesso 

a trabalho digno conducente ao emprego 

de qualidade, em serviços e na ativação do 

rendimento mínimo e da proteção social, 

em conformidade com o princípio da 

subsidiariedade; lembra que a educação, 

e, como seu corolário, a capacitação para 

o emprego, é um dos principais meios 

para combater a pobreza; salienta a 

necessidade de reconhecer que o aumento 

do endividamento pessoal contribui para 

aumentar a vulnerabilidade económica 

pessoal e geral; 

Or. en 

                                                 
1
 COM(2015)0250. 
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21.10.2015 A8-0307/7 

Alteração  7 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a Coordenação das Políticas Económicas: aplicação das prioridades de 

2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 42-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  42-A. Observa com preocupação o rápido 

aumento de formas extremas de pobreza, 

como a que atinge os sem-abrigo, em 

muitos Estados-Membros; solicita que 

todos os Estados-Membros sejam 

destinatários de REP sobre estratégias de 

inserção social, incluindo o combate às 

formas extremas de pobreza, como a que 

atinge os sem-abrigo; concorda com a 

Comissão que os Estados-Membros devem 

resolver o problema das pessoas 

sem-abrigo e do risco de perda da 

habitação através de estratégias 

abrangentes baseadas na prevenção, de 

abordagens centradas na habitação, da 

revisão das normas e das práticas em 

matéria de despejo e da disponibilização 

de habitações a um preço realmente 

comportável que proporcionem 

estabilidade, bem como da não 

criminalização dos sem-abrigo; solicita 

melhorias no intercâmbio transnacional 

de boas práticas e na aprendizagem 

mútua e reconhece o papel do Programa 

para o Emprego e a Inovação Social 

(EaSI) neste contexto; 

Or. en 



 

AM\1076517PT.doc  PE570.900v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

21.10.2015 A8-0307/8 

Alteração  8 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a Coordenação das Políticas Económicas: aplicação das prioridades de 

2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 42-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  42-B. Regista a recomendação da 

Comissão no sentido de que os sistemas de 

saúde devem ser reformados, para que 

cumpram os seus objetivos de 

proporcionar o acesso universal a 

cuidados de saúde de elevada qualidade, 

incluindo a disponibilidade de 

medicamentos a preços acessíveis, 

especialmente os medicamentos vitais 

para os doentes, e de que o respeito dos 

direitos do pessoal de saúde deve ser 

garantido; observa que, em resultado da 

crise, alguns Estados-Membros não 

asseguram a plena cobertura da saúde 

pública; 

Or. en 

 

 


