
 

AM\1076543PT.doc  PE570.900v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

21.10.2015 A8-0307/14 

Alteração  14 

Nils Torvalds 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Observa que grandes iniciativas 

políticas que incluíam recomendações de 

ação se basearam em previsões económicas 

que não calcularam as taxas reduzidas de 

crescimento e inflação registadas em 

consequência de medidas de austeridade 

prévias e subestimaram largamente a 

dimensão do multiplicador orçamental num 

contexto caracterizado por uma grave 

turbulência financeira, bem como a 

importância dos efeitos de contágio entre 

Estados-Membros, num período de 

consolidação sincronizada, combinados 

com o impacto deflacionário das reformas 

estruturais cumulativas e aceleradas; 

2. Observa que algumas iniciativas 

políticas que incluíam recomendações de 

ação se basearam em previsões económicas 

que não calcularam as taxas reduzidas de 

crescimento e inflação registadas em 

consequência de progressos lentos na 

aplicação das reformas, incluindo 

medidas de luta contra a evasão e a 

fraude fiscal, bem como dos atrasos na 

quebra do vínculo entre os bancos e o 

Estado e na superação do défice em 

matéria de investimento, e subestimaram 

largamente a dimensão do multiplicador 

orçamental num contexto caracterizado por 

uma grave turbulência financeira; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/15 

Alteração  15 

Nils Torvalds 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Congratula-se com a focalização da 

Comissão nas recomendações específicas 

por país (REP) 2015 sobre as quatro 

principais prioridades do crescimento 

económico: incentivo ao investimento, 

implementação de reformas estruturais nos 

mercados de bens, serviços e trabalho, 

responsabilização orçamental e melhoria 

da política de emprego; salienta a 

importância destes motores do crescimento 

em si próprios e também no contexto da 

realização dos objetivos estabelecidos na 

Estratégia Europa 2020 e do objetivo geral 

de tornar a UE globalmente mais 

competitiva; realça que isto deve ocorrer 

sem enfraquecer a proteção laboral ou 

comprometer o modelo social europeu; 

3. Congratula-se com a focalização da 

Comissão nas recomendações específicas 

por país (REP) 2015 sobre as quatro 

principais prioridades do crescimento 

económico: incentivo ao investimento, 

implementação de reformas estruturais nos 

mercados de bens, serviços e trabalho, 

responsabilização orçamental e melhoria 

da política de emprego; salienta a 

importância destes motores do crescimento 

em si próprios e também no contexto da 

realização dos objetivos estabelecidos na 

Estratégia Europa 2020 e do objetivo geral 

de tornar a UE globalmente mais 

competitiva; realça que isto deve ocorrer 

sem comprometer o modelo social europeu 

de economia de mercado; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/16 

Alteração  16 

Nils Torvalds 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Constata a nova abordagem da Comissão 

de agilizar o Semestre Europeu, i.e., 

colocando uma tónica mais acentuada 

sobre um número limitado de prioridades e 

desafios mais importantes e publicando as 

suas análises específicas por país e para a 

área do euro três meses mais cedo que nos 

anos anteriores; a este respeito, e tendo em 

conta o novo calendário do Semestre 

Europeu, insta os Estados-Membros a 

envolverem de forma mais estruturada os 

parlamentos nacionais, bem como as 

autoridades locais e regionais e outras 

partes interessadas pertinentes; recomenda 

que as reformas estruturais e mudanças 

promovidas pelas REP sejam 

acompanhadas de uma avaliação de 

impacto social relativamente aos seus 

efeitos, tanto a curto como a longo prazo; 

4. Constata a nova abordagem da Comissão 

de agilizar o Semestre Europeu, i.e., 

colocando uma tónica mais acentuada 

sobre um número limitado de prioridades e 

desafios mais importantes e publicando as 

suas análises específicas por país e para a 

área do euro três meses mais cedo que nos 

anos anteriores; a este respeito, e tendo em 

conta o novo calendário do Semestre 

Europeu, insta os Estados-Membros a 

envolverem de forma mais estruturada os 

parlamentos nacionais, bem como as 

autoridades locais e regionais e outras 

partes interessadas pertinentes; recomenda 

que as reformas estruturais e mudanças 

promovidas pelas REP sejam 

acompanhadas de uma avaliação da 

relação custo-eficácia relativamente aos 

seus efeitos, tanto a curto como a longo 

prazo; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/17 

Alteração  17 

Nils Torvalds 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Congratula-se com a entrada em vigor 

do Regulamento relativo ao Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos 

(FEIE), destinado a impulsionar o 

investimento privado e público na UE, 

nomeadamente através dos bancos de 

fomento nacionais da UE, como um passo 

na direção certa, e insta todas as 

instituições e partes interessadas relevantes 

a assegurarem a sua implementação 

expedita e efetiva, a fim de facilitar o 

acesso das empresas, sobretudo das PME, 

ao financiamento; é de opinião que um dos 

objetivos principais dos projetos apoiados 

pelo FEIE devem ser a criação de trabalho 

digno conducente ao emprego de 

qualidade e a concretização da coesão 

social, económica e territorial; constata a 

necessidade, sempre que possível, de 

incentivar o investimento social com o 

objetivo de promover um impacto social 

positivo e de reduzir a desigualdade, 

nomeadamente melhorando os serviços 

públicos e apoiando a criação de postos de 

trabalho para os grupos desfavorecidos; 

insta os Estados-Membros a envolverem 

de forma estreita as autoridades locais e 

regionais na promoção de reservas de 

projetos e plataformas de investimento; 
considera crucial o êxito deste plano de 

8. Congratula-se com a entrada em vigor 

do Regulamento relativo ao Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos 

(FEIE), destinado a impulsionar o 

investimento privado e público na UE, 

nomeadamente através dos bancos de 

fomento nacionais da UE, como um passo 

na direção certa, e insta todas as 

instituições e partes interessadas relevantes 

a assegurarem a sua implementação 

expedita e efetiva, a fim de facilitar o 

acesso das empresas, sobretudo das PME, 

ao financiamento; é de opinião que os 

projetos apoiados pelo FEIE devem ter um 

elevado valor socioeconómico, atrair 

capital privado através da correção das 

anomalias do mercado, bem como 

centrar-se em sectores básicos que 

impulsionem a crescimento apoiando, em 

particular, as PME e as empresas de 

média capitalização; considera crucial o 

êxito deste plano de investimento e, por 

isso, envidará esforços para acompanhar 

estreitamente a sua implementação, 

nomeadamente a fim de evitar a 

desconsolidação da despesa de 

investimento e das dívidas públicas dos 

Estados-Membros; sublinha o papel 

desempenhado pelo Parlamento para 

minimizar a reafetação a partir do 
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investimento e, por isso, envidará esforços 

para acompanhar estreitamente a sua 

implementação, nomeadamente a fim de 

evitar a desconsolidação da despesa de 

investimento e das dívidas públicas dos 

Estados-Membros; sublinha o papel 

desempenhado pelo Parlamento para 

minimizar a reafetação a partir do 

Horizonte 2020 e do Mecanismo Interligar 

a Europa no contexto do FEIE; reitera o 

seu empenho em reduzir os cortes ao longo 

do processo orçamental anual; 

Horizonte 2020 e do Mecanismo Interligar 

a Europa no contexto do FEIE; reitera o 

seu empenho em reduzir os cortes ao longo 

do processo orçamental anual; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/18 

Alteração  18 

Nils Torvalds 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Constata que, em alguns Estados-

Membros, é necessária uma consolidação 

orçamental favorável ao crescimento e que 

conduza à criação de emprego, ao 

crescimento sustentável e a níveis de 

dívida baixos para os ajudar a cumprir o 

Pacto de Estabilidade e Crescimento 

(PEC); nota a comunicação interpretativa 

da Comissão sobre a flexibilidade do PEC 

destinada a clarificar o âmbito da 

cláusula de investimento e a permitir um 

certo grau de flexibilidade temporária na 

vertente preventiva do PEC; 

9. Constata que, em alguns 

Estados-Membros, é necessária uma 

consolidação orçamental favorável ao 

crescimento e que conduza à criação de 

emprego, ao crescimento sustentável e a 

níveis de dívida baixos para os ajudar a 

cumprir o Pacto de Estabilidade e 

Crescimento (PEC) e, fundamentalmente, 

para deixar de sobrecarregar as gerações 

jovens e futuras;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/19 

Alteração  19 

Nils Torvalds 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Manifesta-se preocupado com os 

desequilíbrios macroeconómicos 

persistentes que existem em alguns 

Estados-Membros, nomeadamente perante 

os elevados níveis de dívida pública e 

privada e os grandes desequilíbrios da 

balança de transações correntes, assim 

como riscos excessivos no setor financeiro, 

mais especificamente no setor bancário, 

sobretudo decorrentes das instituições 

demasiado importantes para falir; sublinha 

que o ciclo de retroação negativa entre os 

bancos e as entidades soberanas ainda não 

está completamente solucionado e que 

continua a ser uma ameaça à estabilidade 

financeira e orçamental; faz notar que os 

excedentes da balança de transações 

correntes apresentam riscos diferentes dos 

riscos dos défices e realça as divergências 

económicas cada vez maiores no seio da 

União e da área do euro que ameaçam a 

coerência e a coesão das políticas 

setoriais europeias; 

10. Manifesta-se preocupado com os 

desequilíbrios macroeconómicos 

persistentes que existem em alguns 

Estados-Membros, nomeadamente perante 

os elevados níveis de dívida pública e 

privada e os grandes desequilíbrios da 

balança de transações correntes, assim 

como riscos excessivos no setor financeiro, 

mais especificamente no setor bancário, 

sobretudo decorrentes das instituições 

demasiado importantes para falir; sublinha 

que o ciclo de retroação negativa entre os 

bancos e as entidades soberanas ainda não 

está completamente solucionado e que 

continua a ser uma ameaça à estabilidade 

financeira e orçamental; exorta a 

Comissão e o Conselho a eliminarem 

progressivamente a ponderação de risco 

zero do risco soberano; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/20 

Alteração  20 

Nils Torvalds 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Salienta a necessidade de melhorar o 

ambiente empresarial da UE e de aumentar 

os níveis de produtividade, através duma 

mistura equilibrada de políticas públicas e 

privadas em matéria de educação e 

inovação; salienta que o Mercado Único da 

UE continua fragmentado e que a sua 

economia carece de inovação, sendo que a 

inovação é a chave do crescimento e da 

produtividade e que fomentar a mesma é 

portanto crucial para melhorar a 

competitividade internacional da UE; neste 

contexto, regista a proposta que consta do 

«Relatório dos Cinco Presidentes»; 

relembra a importância de uma boa 

regulamentação empresarial para o sucesso 

do FEIE; solicita portanto o 

desenvolvimento do mercado de capitais, a 

supressão das barreiras administrativas 

(sempre que tal não prejudique a proteção 

vital dos trabalhadores e dos 

consumidores), a redução da burocracia, o 

reforço da qualidade e eficiência dos 

sistemas judiciais dos Estados-Membros, 

medidas eficazes contra a elisão fiscal, a 

evasão fiscal e os paraísos fiscais e a 

reforma dos sistemas fiscais e jurídicos dos 

Estados-Membros; salienta a importância 

de evitar políticas iguais para todos os 

casos; salienta que a melhoria qualitativa 

13. Salienta a necessidade de melhorar o 

ambiente empresarial da UE e de aumentar 

os níveis de produtividade, através duma 

mistura equilibrada de políticas públicas e 

privadas em matéria de educação e 

inovação; salienta que o Mercado Único da 

UE continua fragmentado e que a sua 

economia carece de inovação, sendo que a 

inovação é a chave do crescimento e da 

produtividade e que fomentar a mesma é 

portanto crucial para melhorar a 

competitividade internacional da UE; neste 

contexto, regista a proposta que consta do 

«Relatório dos Cinco Presidentes» de 

concluir a UEM e criar um sistema de 

autoridades responsáveis pela 

competitividade na área do euro; relembra 

a importância de uma boa regulamentação 

empresarial para o sucesso do FEIE; 

solicita portanto o desenvolvimento do 

mercado de capitais, a supressão das 

barreiras administrativas (sempre que tal 

não prejudique a proteção vital dos 

consumidores), a redução da burocracia, o 

reforço da qualidade e eficiência dos 

sistemas judiciais dos Estados-Membros, 

medidas eficazes contra a elisão fiscal, a 

evasão fiscal e os paraísos fiscais e a 

reforma dos sistemas fiscais e jurídicos dos 

Estados-Membros; salienta a importância 
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da capacidade administrativa em todos os 

níveis de governo é uma das principais 

prioridades em muitos Estados-Membros; 

recorda a necessidade de tratar a questão 

do trabalho não declarado, pois está a 

prejudicar a economia da UE e a gerar 

concorrência desleal e distorções de 

mercado que levam a uma ausência 

crescente de proteção social e laboral dos 

trabalhadores; por isso, insta à rápida 

entrada em vigor da Plataforma Europeia 

contra o trabalho não declarado; 

de evitar políticas iguais para todos os 

casos; salienta que a melhoria qualitativa 

da capacidade administrativa em todos os 

níveis de governo é uma das principais 

prioridades em muitos Estados-Membros; 

recorda a necessidade de tratar a questão 

do trabalho não declarado, pois está a 

prejudicar a economia da UE e a gerar 

concorrência desleal e distorções de 

mercado que levam a uma ausência 

crescente de proteção social e laboral dos 

trabalhadores; por isso, insta à rápida 

entrada em vigor da Plataforma Europeia 

contra o trabalho não declarado; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/21 

Alteração  21 

Nils Torvalds 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Salienta o papel que a existência de 

mercados de trabalho flexíveis desempenha 

na luta contra o desemprego, preservando 

ao mesmo tempo a qualidade da mão de 

obra e sem prejudicar os direitos 

fundamentais dos trabalhadores de terem 

emprego seguro e remuneração adequada 

na UE; chama a atenção, em particular, 

para o impacto negativo sobre as taxas de 

criação de emprego, por exemplo, dos 

níveis salariais desadequados da evolução 

da produtividade e dos abusos que 

implicam contornar a regulamentação do 

mercado de trabalho oferecendo, com 

demasiada frequência, contratos civis 

indesejados em vez de contratos de 

trabalho; solicita uma deslocação da 

tributação sobre o trabalho para outras 

fontes de tributação e a elaboração de um 

verdadeiro plano de combate ao 

desemprego, que não deve redundar na 

redução das normas de qualidade; solicita, 

a este respeito, mercados de trabalho mais 

equitativos que garantam a liberdade de 

circulação dos trabalhadores na Europa e a 

aplicação de políticas redistributivas, 

tendo em conta as características 

específicas de cada Estado-Membro, a fim 

de estimular o crescimento económico, a 

competitividade e a produtividade, bem 

17. Salienta o papel que a existência de 

mercados de trabalho flexíveis desempenha 

na luta contra o desemprego, preservando 

ao mesmo tempo a qualidade da mão de 

obra e sem prejudicar os direitos 

fundamentais dos trabalhadores de terem 

emprego seguro e remuneração adequada 

na UE; chama a atenção, em particular, 

para o impacto negativo sobre as taxas de 

criação de emprego, por exemplo, dos 

níveis salariais desadequados da evolução 

da produtividade e dos abusos que 

implicam contornar a regulamentação do 

mercado de trabalho oferecendo, com 

demasiada frequência, contratos civis 

indesejados em vez de contratos de 

trabalho; solicita uma deslocação da 

tributação sobre o trabalho para outras 

fontes de tributação e a elaboração de um 

verdadeiro plano de combate ao 

desemprego, que não deve redundar na 

redução das normas de qualidade; solicita, 

a este respeito, mercados de trabalho mais 

equitativos que garantam a liberdade de 

circulação dos trabalhadores na Europa e a 

transferência dos direitos adquiridos 

como, por exemplo, os direitos de pensão, 

tendo em conta as características 

específicas de cada Estado-Membro, a fim 

de estimular o crescimento económico, a 
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como para promover uma maior 

convergência económica e social em 

progressão; 

competitividade e a produtividade, bem 

como para promover uma maior 

convergência económica e social em 

progressão; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/22 

Alteração  22 

Nils Torvalds 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Lamenta que as REP enfermem de falta 

de apropriação a nível nacional, tornando 

difícil coordenar as políticas económicas 

nacionais democraticamente legítimas, 

bem como de um mecanismo insuficiente 

de responsabilização democrática; solicita, 

neste contexto, que os parlamentos 

nacionais e as autoridades locais e 

regionais, bem como as instituições e 

partes interessadas nacionais e europeias 

relevantes, como representantes da 

sociedade civil, desempenhem um maior 

papel na preparação e elaboração dos 

Programas Nacionais de Reformas (PNR); 

congratula-se com a cooperação existente e 

apela a uma cooperação mais ambiciosa 

entre os parlamentos nacionais e o 

Parlamento Europeu na discussão das REP, 

no intercâmbio de boas práticas e na 

melhoria do processo do Semestre 

Europeu; sublinha que a implementação 

das REP em termos políticos, jurídicos e 

económicos pode ser melhorada através de 

uma cooperação transparente entre a 

Comissão e o Estado-Membro em questão, 

devendo esta começar durante a fase 

preparatória da Análise Anual do 

Crescimento e continuar até as REP serem 

oficialmente aprovadas; salienta que uma 

maior apropriação, transparência e 

18. Lamenta que as REP enfermem de falta 

de apropriação a nível nacional, tornando 

difícil coordenar as políticas económicas 

nacionais democraticamente legítimas, 

bem como de um mecanismo insuficiente 

de responsabilização democrática; solicita, 

neste contexto, que os parlamentos 

nacionais e as autoridades locais e 

regionais, bem como as instituições e 

partes interessadas nacionais e europeias 

relevantes, como representantes da 

sociedade civil, desempenhem um maior 

papel na preparação e elaboração dos 

Programas Nacionais de Reformas (PNR); 

acredita que os parlamentos nacionais 

devem realizar uma votação formal sobre 

as REP antes de estas serem apresentadas 

à Comissão; congratula-se com a 

cooperação existente e apela a uma 

cooperação mais ambiciosa entre os 

parlamentos nacionais e o Parlamento 

Europeu na discussão das REP, no 

intercâmbio de boas práticas e na melhoria 

do processo do Semestre Europeu; sublinha 

que a implementação das REP em termos 

políticos, jurídicos e económicos pode ser 

melhorada através de uma cooperação 

transparente entre a Comissão e o 

Estado-Membro em questão, devendo esta 

começar durante a fase preparatória da 
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responsabilização democrática constituem 

fatores cruciais para a aceitação e o sucesso 

da implementação das REP e, a mais longo 

prazo, da Estratégia Europa 2020; 

Análise Anual do Crescimento e continuar 

até as REP serem oficialmente aprovadas; 

salienta que uma maior apropriação, 

transparência e responsabilização 

democrática constituem fatores cruciais 

para a aceitação e o sucesso da 

implementação das REP e, a mais longo 

prazo, da Estratégia Europa 2020; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/23 

Alteração  23 

Nils Torvalds 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. Sublinha o impacto destrutivo que uma 

moeda sobrevalorizada tem nas 

exportações, na produção, no emprego, nos 

salários, no rendimento, nas receitas do 

governo e nos sistemas de segurança 

social; insta a Comissão a explorar formas 

inovadoras de minorar a necessidade de 

uma desvalorização interna penosa; 

21. Sublinha o impacto negativo que taxas 

de desemprego elevadas, um nível de 

dívida insustentável e a falta de 

competitividade têm nas exportações, na 

produção, no emprego, nos salários, no 

rendimento, nas receitas do governo e nos 

sistemas de segurança social; insta a 

Comissão a explorar formas inovadoras de 

minorar o impacto de uma desvalorização 

interna penosa, como o FEIE; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/24 

Alteração  24 

Nils Torvalds 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 

Proposta de resolução Alteração 

27. Considera, no contexto de diversas 

recomendações da Comissão em matéria 

de reforma das pensões, que a ligação da 
idade de reforma à esperança de vida não 

constitui o único meio de enfrentar o 

desafio do envelhecimento da população, 

e outros desafios demográficos que a 

Europa enfrenta, e que as reformas dos 

sistemas de pensões também devem ter em 

conta, nomeadamente, a evolução do 

mercado de trabalho, as taxas de 

natalidade, a situação demográfica, a 

situação em matéria de saúde e riqueza, as 

condições de trabalho e o rácio de 

dependência económica, tendo 

simultaneamente como objetivo garantir 

um rendimento de reforma digno e, pelo 

menos, acima dos níveis de pobreza; 

recorda que a melhor forma de resolver o 

desafio do envelhecimento é aumentar a 

taxa global de emprego; no contexto do 

envelhecimento da população, regista a 

recomendação da Comissão de reformar 

os sistemas de saúde para que estes 

cumpram os seus objetivos de 

proporcionar o acesso universal a 

cuidados de saúde de elevada qualidade, 

incluindo a medicamentos a preços 

acessíveis, especialmente os que salvam 

vidas, e de garantir o respeito dos direitos 

27. Considera que as reformas dos 

sistemas de pensão que vinculam a idade 

da reforma à esperança de vida devem 

também ter em conta, nomeadamente, a 

evolução do mercado de trabalho, as taxas 

de natalidade, a situação demográfica, a 

situação em matéria de saúde e riqueza, as 

condições de trabalho e o rácio de 

dependência económica; recorda que uma 

forma adequada de resolver o desafio do 

envelhecimento é aumentar a taxa global 

de emprego;  
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do pessoal de saúde; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/25 

Alteração  25 

Nils Torvalds 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 44-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  44-A. Salienta a importância e o valor 

acrescentado dos relatórios dos anos 

anteriores sobre a integração do Mercado 

Único, dada a sua contribuição para as 

prioridades globais estabelecidas na 

Análise Anual do Crescimento da 

Comissão e para a identificação de REP 

enquanto parte do Semestre Europeu; 

considera, portanto, muito lamentável 

que, em 2015, não tenha sido elaborado o 

relatório sobre a integração do Mercado 

Único e que o apelo do Parlamento à 

adoção de medidas não tenha tido 

seguimento; 

Or. en 

 

 


