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Alteração 1
Danuta Jazłowiecka e Csaba Őry

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Regista que o crescimento do 
desemprego e da dívida gerado pela crise 
económica contraria o objectivo de 
sustentabilidade das finanças públicas; 
reconhece a necessidade de os 
Estados-Membros procederem a uma 
consolidação financeira, mas sublinha a 
necessidade de definir o calendário e 
modalidades da mesma e que os cortes 
indiscriminados no investimento público,
na investigação e na educação se 
repercutem negativamente nas 
perspectivas de crescimento;

1. Regista que o crescimento do 
desemprego e da dívida gerado pela crise 
económica contraria o objectivo de 
sustentabilidade das finanças públicas; 
reconhece a necessidade de os 
Estados-Membros procederem a uma 
consolidação financeira e de melhorarem a 
liquidez das finanças públicas para 
reduzir o custo da dívida, mas sublinha a 
necessidade de definir o calendário e 
modalidades da mesma; insiste na 
prioridade dos investimentos a longo 
prazo na educação, na investigação e no 
desenvolvimento, bem como dos 
investimentos que visam criar potencial de 
crescimento;

Or. en

Alteração 2
Birgit Sippel

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Regista que o crescimento do 
desemprego e da dívida gerado pela crise 
económica contraria o objectivo de 
sustentabilidade das finanças públicas; 
reconhece a necessidade de os 
Estados-Membros procederem a uma 
consolidação financeira, mas sublinha a 
necessidade de definir o calendário e 
modalidades da mesma e que os cortes 
indiscriminados no investimento público, 
na investigação e na educação se 
repercutem negativamente nas perspectivas 

1. Regista que o crescimento do 
desemprego e da dívida gerado pela crise 
económica contraria o objectivo de 
sustentabilidade das finanças públicas; 
reconhece a necessidade de os 
Estados-Membros procederem a uma 
consolidação financeira, mas sublinha a 
necessidade de definir o calendário e 
modalidades da mesma e que os cortes 
indiscriminados no investimento público, 
na investigação e na educação se 
repercutem negativamente nas perspectivas 
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de crescimento; de crescimento; considera, portanto, que 
devem continuar a ser promovidos e, se 
necessário, reforçados investimentos 
promissores na educação e na 
investigação;

Or. de

Alteração 3
Sylvana Rapti

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Regista que o crescimento do 
desemprego e da dívida gerado pela crise 
económica contraria o objectivo de 
sustentabilidade das finanças públicas; 
reconhece a necessidade de os Estados-
Membros procederem a uma consolidação 
financeira, mas sublinha a necessidade de 
definir o calendário e modalidades da 
mesma e que os cortes indiscriminados no 
investimento público, na investigação e na 
educação se repercutem negativamente nas 
perspectivas de crescimento;

1. Regista que o crescimento do 
desemprego e da dívida gerado pela crise 
económica contraria o objectivo de 
sustentabilidade das finanças públicas; 
reconhece a necessidade de os 
Estados-Membros procederem a uma 
consolidação financeira, mas sublinha a 
necessidade de definir o calendário e 
modalidades da mesma, tendo em conta as 
condições dos Estados-Membros, e que os 
cortes indiscriminados no investimento 
público, na investigação e na educação se 
repercutem negativamente nas perspectivas 
de crescimento;

Or. el

Alteração 4
Pervenche Berès

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Regista que o crescimento do 
desemprego e da dívida gerado pela crise 

1. Regista que o crescimento do 
desemprego e da dívida e a diminuição do 
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económica contraria o objectivo de 
sustentabilidade das finanças públicas; 
reconhece a necessidade de os 
Estados-Membros procederem a uma 
consolidação financeira, mas sublinha a 
necessidade de definir o calendário e 
modalidades da mesma e que os cortes 
indiscriminados no investimento público, 
na investigação e na educação se 
repercutem negativamente nas perspectivas 
de crescimento;

crescimento gerados pela crise económica 
contrariam o objectivo de sustentabilidade 
das finanças públicas; reconhece a 
necessidade de os Estados-Membros
procederem a uma consolidação financeira, 
mas sublinha a necessidade de definir o 
calendário e modalidades da mesma e que 
os cortes indiscriminados no investimento 
público, na investigação e na educação se 
repercutem negativamente nas perspectivas 
de crescimento, de emprego e de inclusão
social;

Or. fr

Alteração 5
Sergio Gaetano Cofferati

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Sublinha que a actual recuperação 
ainda é frágil e que o desemprego 
continua a aumentar na maioria dos 
Estados-Membros, afectando 
especialmente os jovens; está firmemente 
convicto de que não é possível decretar o 
fim da crise económica enquanto o 
desemprego não diminuir 
substancialmente e de forma sustentável e 
salienta o facto de os Estados-providência
europeus terem demonstrado a sua valia, 
garantindo estabilidade e contribuindo 
para a recuperação;

Or. en

Alteração 6
Ilda Figueiredo

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)
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Projecto de parecer Alteração

1-A. Insiste na revogação do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento e a sua 
substituição por um Pacto para o 
Emprego e o Crescimento que estimule o 
investimento público, melhore a eficácia e 
defina critérios económicos, sociais e 
ambientais específicos, adaptados às 
necessidades particulares de cada Estado-
Membro, visando, em particular, a 
redução do desemprego e da pobreza;

Or. pt

Alteração 7
Ilda Figueiredo

Projecto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-B. Insiste na necessidade de uma 
ruptura com as políticas monetaristas do 
BCE e da neoliberal Estratégia de Lisboa, 
para dar prioridade à resolução do 
problema do desemprego e da pobreza, 
para apoiar a produção e a criação de 
emprego com direitos, para garantir a 
coesão económica e social, para medidas 
de apoio orçamental aos países com 
situação mais grave, designadamente 
antecipando fundos sem necessidade de 
contrapartidas nacionais;

Or. pt

Alteração 8
Sergio Gaetano Cofferati

Projecto de parecer
Subtítulo antes do n.º 2 (novo)
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Projecto de parecer Alteração

A dimensão social e laboral da estratégia 
de saída da crise

Or. it

Alteração 9
Ilda Figueiredo

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Considera que é necessário avaliar com 
precisão as repercussões da crise no plano 
social e do emprego e definir, a nível 
europeu, uma estratégia de saída da crise
estribada no apoio ao emprego, à formação 
e ao investimento, ao relançamento da 
indústria e ao desenvolvimento de uma 
economia "verde" competitiva; considera 
que estes objectivos devem integrar o cerne 
da estratégia da UE até 2020;

2. Considera que é necessário avaliar com 
precisão as repercussões da crise no plano 
social e do emprego e definir uma 
estratégia estribada no apoio ao emprego
com direitos, na valorização de quem 
trabalha, no incentivo à formação e ao 
investimento, ao relançamento da indústria 
e outros sectores produtivos e ao 
desenvolvimento de serviços públicos de 
qualidade e acessíveis a todos; considera 
que estes objectivos devem integrar o cerne 
da estratégia da UE até 2020;

Or. pt

Alteração 10
Veronica Lope Fontagné

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Considera que é necessário avaliar com 
precisão as repercussões da crise no plano 
social e do emprego e definir, a nível 
europeu, uma estratégia de saída da crise 
estribada no apoio ao emprego, à formação 
e ao investimento, ao relançamento da 
indústria e ao desenvolvimento de uma 

2. Considera que é necessário avaliar com 
precisão as repercussões da crise no plano 
social e do emprego e definir, a nível 
europeu, uma estratégia de saída da crise 
estribada no apoio ao emprego, à 
formação, à investigação, desenvolvimento 
e inovação (IDI) e ao investimento
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economia "verde" competitiva; considera 
que estes objectivos devem integrar o cerne 
da estratégia da UE até 2020;

produtivo, ao relançamento da indústria e 
ao aumento da competitividade e
produtividade das empresas, em especial
das PME, e ao desenvolvimento de uma 
economia "verde" competitiva; considera 
que estes objectivos devem integrar o cerne 
da estratégia da UE até 2020;

Or. es

Alteração 11
Danuta Jazłowiecka e Csaba Őry

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Considera que é necessário avaliar com 
precisão as repercussões da crise no plano 
social e do emprego e definir, a nível 
europeu, uma estratégia de saída da crise 
estribada no apoio ao emprego, à formação 
e ao investimento, ao relançamento da 
indústria e ao desenvolvimento de uma 
economia "verde" competitiva; considera 
que estes objectivos devem integrar o cerne 
da estratégia da UE até 2020; 

2. Considera que é necessário avaliar com 
precisão as repercussões da crise no plano 
social e do emprego e definir, a nível 
europeu, uma estratégia de saída da crise 
estribada no apoio ao emprego, à formação 
e aos investimentos que conduzam a uma 
forte actividade económica no futuro e ao 
desenvolvimento de uma economia 
competitiva; considera que estes objectivos 
devem integrar o cerne da estratégia da UE 
até 2020;

Or. en

Alteração 12
Pervenche Berès

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Considera que é necessário avaliar com 
precisão as repercussões da crise no plano 
social e do emprego e definir, a nível 
europeu, uma estratégia de saída da crise 

2. Considera que é necessário avaliar com 
precisão as repercussões da crise no plano 
social e do emprego e definir, a nível 
europeu, uma estratégia de saída da crise 
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estribada no apoio ao emprego, à formação 
e ao investimento, ao relançamento da 
indústria e ao desenvolvimento de uma 
economia "verde" competitiva; considera 
que estes objectivos devem integrar o cerne 
da estratégia da UE até 2020;

estribada no apoio ao emprego, à formação 
e ao investimento, à transição industrial e 
ao desenvolvimento de uma economia 
"verde" competitiva; considera que estes 
objectivos devem integrar o cerne da 
estratégia da UE até 2020;

Or. fr

Alteração 13
Veronica Lope Fontagné

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. É de opinião que a estratégia de 
recuperação económica não deve em 
circunstância alguma perpetuar
desequilíbrios estruturais nem as 
profundas disparidades entre os 
rendimentos dos cidadãos; considera que 
as medidas financeiras e fiscais adoptadas 
pelos Estados-Membros devem visar a 
protecção dos salários, das pensões de 
reforma e do poder de compra dos 
agregados familiares;

3. É de opinião que a estratégia de 
recuperação económica deve introduzir as 
reformas necessárias para superar os
desequilíbrios estruturais que prejudicam a 
produtividade e a competitividade da 
economia; considera que as medidas 
financeiras e fiscais adoptadas pelos 
Estados-Membros não devem pôr em risco 
a sustentabilidade das finanças públicas e 
a capacidade dos Estados-Membros de 
prestar serviços públicos essenciais no
futuro; salienta a necessidade de um 
rápido regresso à disciplina orçamental 
que marca o Pacto de Estabilidade e
Crescimento a fim de garantir um 
crescimento sustentável e a criação de 
emprego; solicita o cumprimento dos 
compromissos assumidos pelos 
Estados-Membros nos programas de 
estabilidade e convergência;

Or. es

Alteração 14
Ilda Figueiredo

Projecto de parecer
N.º 3
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Projecto de parecer Alteração

3. É de opinião que a estratégia de 
recuperação económica não deve em 
circunstância alguma perpetuar 
desequilíbrios estruturais nem as profundas 
disparidades entre os rendimentos dos 
cidadãos; considera que as medidas 
financeiras e fiscais adoptadas pelos 
Estados-Membros devem visar a protecção 
dos salários, das pensões de reforma e do 
poder de compra dos agregados familiares;

3. É de opinião que a estratégia de 
recuperação económica não deve em 
circunstância alguma perpetuar 
desequilíbrios estruturais nem as profundas 
disparidades entre os rendimentos dos 
cidadãos; considera que as medidas 
financeiras e fiscais adoptadas pelos 
Estados-Membros devem visar a protecção 
dos salários, das pensões de reforma, dos 
desempregados e do poder de compra dos 
agregados familiares;

Or. pt

Alteração 15
Pervenche Berès

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. É de opinião que a estratégia de 
recuperação económica não deve em 
circunstância alguma perpetuar 
desequilíbrios estruturais nem as profundas 
disparidades entre os rendimentos dos 
cidadãos; considera que as medidas 
financeiras e fiscais adoptadas pelos 
Estados-Membros devem visar a protecção 
dos salários, das pensões de reforma e do 
poder de compra dos agregados familiares;

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. fr

Alteração 16
Danuta Jazłowiecka e Csaba Őry

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)



AM\807670PT.doc 11/23 PE439.303v02-00

PT

Projecto de parecer Alteração

3-A. Regista que o envelhecimento da 
população previsto nas próximas décadas 
coloca um desafio sem precedentes aos 
países da UE; portanto, as medidas anti-
crise não devem, em princípio, gerar 
consequências a longo prazo para as 
finanças públicas nem sobrecarregar as 
gerações futuras com o reembolso das 
dívidas actuais;

Or. en

Alteração 17
Danuta Jazłowiecka e Csaba Őry

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Salienta a importância de articular a 
recuperação da economia com políticas de 
combate ao desemprego estrutural, 
nomeadamente ao desemprego juvenil e ao 
desemprego das mulheres, que tenham por 
objectivo fomentar o emprego de 
qualidade, a fim de aumentar a 
produtividade do trabalho e dos 
investimentos;

4. Salienta a importância de articular a 
recuperação da economia com políticas de 
combate ao desemprego estrutural, 
nomeadamente ao desemprego juvenil e ao 
desemprego das mulheres, que tenham por 
objectivo fomentar o emprego de 
qualidade, a fim de aumentar a 
produtividade do trabalho e dos 
investimentos; a este respeito, considera 
importantes as políticas que melhoram a 
qualidade do capital humano, como a 
educação, ou as políticas de saúde que 
visam preparar uma mão-de-obra mais 
produtiva e com maior duração de vida 
laboral, bem como políticas tendentes ao 
prolongamento da duração da actividade 
profissional;

Or. en

Alteração 18
Sergio Gaetano Cofferati

Projecto de parecer
N.º 4
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Projecto de parecer Alteração

4. Salienta a importância de articular a 
recuperação da economia com políticas de 
combate ao desemprego estrutural, 
nomeadamente ao desemprego juvenil e ao 
desemprego das mulheres, que tenham por 
objectivo fomentar o emprego de 
qualidade, a fim de aumentar a 
produtividade do trabalho e dos 
investimentos;

4. Salienta a importância de articular a 
recuperação da economia com políticas de 
combate ao desemprego estrutural, 
nomeadamente ao desemprego juvenil e ao 
desemprego das mulheres, que tenham por 
objectivo fomentar o emprego de 
qualidade, a fim de aumentar a 
produtividade do trabalho e dos 
investimentos; solicita aos 
Estados-Membros e à Comissão Europeia 
que reforcem as políticas e as medidas em 
matéria de emprego e mercado de 
trabalho, colocando-as no centro da 
estratégia "UE 2020";

Or. it

Alteração 19
Elizabeth Lynne

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Salienta a importância de articular a 
recuperação da economia com políticas de 
combate ao desemprego estrutural, 
nomeadamente ao desemprego juvenil e ao 
desemprego das mulheres, que tenham por 
objectivo fomentar o emprego de 
qualidade, a fim de aumentar a 
produtividade do trabalho e dos 
investimentos;

4. Salienta a importância de articular a 
recuperação da economia com políticas de 
combate ao desemprego estrutural, 
nomeadamente ao desemprego entre os 
jovens, os idosos, as pessoas com 
deficiência e as mulheres, que tenham por 
objectivo fomentar o emprego de 
qualidade, a fim de aumentar a 
produtividade do trabalho e dos 
investimentos;

Or. en
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Alteração 20
Pervenche Berès

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Salienta a importância de articular a 
recuperação da economia com políticas de 
combate ao desemprego estrutural, 
nomeadamente ao desemprego juvenil e ao 
desemprego das mulheres, que tenham por 
objectivo fomentar o emprego de 
qualidade, a fim de aumentar a 
produtividade do trabalho e dos 
investimentos;

4. Salienta a importância de articular a 
recuperação da economia com políticas de 
combate ao desemprego estrutural, 
nomeadamente ao desemprego juvenil, ao 
desemprego das mulheres e dos idosos, que 
tenham por objectivo fomentar o emprego 
de qualidade, a fim de aumentar a 
produtividade do trabalho e dos 
investimentos;

Or. fr

Alteração 21
Sergio Gaetano Cofferati

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Reafirma a necessidade de 
complementar as políticas de emprego 
com uma abordagem comum sobre as 
políticas salariais, em particular na zona 
euro, que preveja aumentos salariais 
correspondentes à inflação efectiva e à 
produtividade, explorando a nível europeu 
o potencial das políticas fiscais e salariais 
em relação ao aumento da procura e do 
crescimento económico e a um correcto 
funcionamento do mercado interno;

Or. it
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Alteração 22
Sergio Gaetano Cofferati

Projecto de parecer
Subtítulo antes do n.º 5 (novo)

Projecto de parecer Alteração

O impacto da evolução demográfica e a 
estratégia para o emprego

Or. it

Alteração 23
Danuta Jazłowiecka e Csaba Őry

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Considera que a sustentabilidade das 
finanças públicas depende em grande 
medida da capacidade de elevar o nível de 
emprego e de implementar políticas 
adequadas em matéria de imigração que 
contemplem a integração no mercado de 
trabalho e a plena cidadania e permitam
responder aos desafios demográficos e 
orçamentais, designadamente no que se 
refere à sustentabilidade dos sistemas de 
pensões;

5. Considera que a sustentabilidade das 
finanças públicas depende em grande 
medida da capacidade de elevar o nível de 
emprego para responder aos desafios 
demográficos e orçamentais, 
designadamente no que se refere à 
sustentabilidade dos sistemas de pensões; o
actual capital humano europeu poderá ser 
apoiado no médio prazo por políticas de 
migração adequadas que conduzam à 
integração dos migrantes no mercado de 
trabalho e à cidadania;

Or. en

Alteração 24
Birgit Sippel

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Considera que a sustentabilidade das 5. Considera que a sustentabilidade das 
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finanças públicas depende em grande 
medida da capacidade de elevar o nível de 
emprego e de implementar políticas 
adequadas em matéria de imigração que 
contemplem a integração no mercado de 
trabalho e a plena cidadania e permitam 
responder aos desafios demográficos e 
orçamentais, designadamente no que se 
refere à sustentabilidade dos sistemas de 
pensões;

finanças públicas depende em grande 
medida da capacidade de elevar o nível de 
emprego mantendo um nível de 
remuneração justo e adequado e de 
implementar políticas adequadas em 
matéria de imigração que contemplem a 
integração no mercado de trabalho e a 
plena cidadania e permitam responder aos 
desafios demográficos e orçamentais, 
designadamente no que se refere à 
sustentabilidade dos sistemas de pensões;

Or. de

Alteração 25
Sergio Gaetano Cofferati

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Salienta que o aumento dos níveis de 
emprego é essencial para que a UE possa 
fazer face ao envelhecimento da 
população e sublinha que uma elevada 
participação no mercado de trabalho é 
uma condição prévia para o crescimento 
económico, a integração social e para 
uma economia de mercado social 
sustentável e competitiva; 

Or. en

Alteração 26
Ilda Figueiredo

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Considera que a estratégia para 2020 
deve consubstanciar-se num "pacto para 

6. Considera que a estratégia para 2020 
deve ter como objectivo melhorar as 



PE439.303v02-00 16/23 AM\807670PT.doc

PT

a política económica, de emprego e 
social" assente em orientações, 
indicadores e parâmetros de referência –
quantificáveis aos níveis nacional e 
europeu e que sejam acompanhados de 
mecanismos de incentivo destinados 
àqueles que atingem os objectivos, bem 
como de mecanismos de correcção no 
caso daqueles que os não respeitem –, nos 
princípios da flexigurança e no método do 
diálogo social;

condições de vida dos trabalhadores e das 
populações, garantir uma repartição 
equitativa dos recursos, estimular a 
actividade económica, criar empregos 
com direitos, reforçar o papel do Estado 
na economia, dinamizar a procura, 
incentivar o apoio às microempresas e 
pequenas e médias empresas e reforçar o 
investimento público, tendo em linha de 
conta as necessidades e especificidades de 
cada Estado-Membro;

Or. pt

Alteração 27
Danuta Jazłowiecka e Csaba Őry

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Considera que a estratégia para 2020 
deve consubstanciar-se num "pacto para a 
política económica, de emprego e social" 
assente em orientações, indicadores e 
parâmetros de referência – quantificáveis 
aos níveis nacional e europeu e que sejam 
acompanhados de mecanismos de 
incentivo destinados àqueles que atingem 
os objectivos, bem como de mecanismos 
de correcção no caso daqueles que os não 
respeitem –, nos princípios da flexigurança 
e no método do diálogo social;

6. Considera que a estratégia para 2020 
deve consubstanciar-se num "pacto para a 
política económica, de emprego e social"
destinado a apoiar a competitividade da 
economia europeia e centrado na 
integração no mercado de trabalho para 
todos, que melhor proteja os cidadãos 
contra a exclusão social; sublinha que 
todas as políticas devem apoiar-se 
mutuamente para lograr sinergias 
positivas; considera que a estratégia deve 
assentar em orientações e, se possível, 
indicadores e parâmetros de referência –
quantificáveis e comparáveis aos níveis 
nacional e europeu e que sejam 
acompanhados de mecanismos de 
incentivo destinados àqueles que atingem 
os objectivos, bem como de mecanismos 
de correcção no caso daqueles que os não 
respeitem –, que cumpram os princípios da 
flexigurança e o método do diálogo social;

Or. en
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Alteração 28
Pervenche Berès

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Considera que a estratégia para 2020 
deve consubstanciar-se num "pacto para a
política económica, de emprego e social" 
assente em orientações, indicadores e 
parâmetros de referência – quantificáveis 
aos níveis nacional e europeu e que sejam 
acompanhados de mecanismos de 
incentivo destinados àqueles que atingem 
os objectivos, bem como de mecanismos 
de correcção no caso daqueles que os não 
respeitem –, nos princípios da flexigurança 
e no método do diálogo social;

6. Considera que a estratégia para 2020 
deve consubstanciar-se num "pacto de
política económica, de emprego e social" 
assente em orientações, indicadores e 
parâmetros de referência – quantificáveis 
aos níveis nacional e europeu e que sejam 
acompanhados de mecanismos de 
incentivo destinados àqueles que atingem 
os objectivos, bem como de mecanismos 
de correcção no caso daqueles que os não 
respeitem –, nos princípios da flexigurança 
e no método do diálogo social;

Or. fr

Alteração 29
Sergio Gaetano Cofferati

Projecto de parecer
Subtítulo antes do n.º 7 (novo)

Projecto de parecer Alteração

A sustentabilidade dos sistemas de 
protecção social

Or. it

Alteração 30
Veronica Lope Fontagné

Projecto de parecer
N.º 7
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Projecto de parecer Alteração

7. Considera que a coordenação das 
finanças públicas a nível europeu com o 
objectivo de alcançar um crescimento 
sustentável, criar empregos de qualidade, 
preservar um sistema social inclusivo e 
permitir a redistribuição dos recursos 
constitui a resposta necessária face aos 
efeitos da crise financeira, económica e 
social e aos desafios que a evolução 
demográfica e a globalização implicam; 

7. Considera que a coordenação das 
finanças públicas a nível europeu com o 
objectivo de alcançar um crescimento 
sustentável, criar empregos de qualidade, e
a adopção das reformas necessárias para 
garantir a viabilidade dos sistemas de 
protecção social, constituem a resposta 
necessária face aos efeitos da crise 
financeira, económica e social e aos 
desafios que a evolução demográfica e a 
globalização implicam; 

Or. es

Alteração 31
Danuta Jazłowiecka e Csaba Őry

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Considera que a coordenação das 
finanças públicas a nível europeu com o 
objectivo de alcançar um crescimento 
sustentável, criar empregos de qualidade, 
preservar um sistema social inclusivo e 
permitir a redistribuição dos recursos
constitui a resposta necessária face aos 
efeitos da crise financeira, económica e 
social e aos desafios que a evolução 
demográfica e a globalização implicam;

7. Considera que a coordenação das 
finanças públicas a nível europeu com o 
objectivo de alcançar um crescimento 
sustentável, criar empregos de qualidade, 
preservar um sistema social inclusivo e a 
solidariedade de todas as gerações
constitui a resposta necessária face aos 
efeitos da crise financeira, económica e 
social e aos desafios que a evolução 
demográfica e a globalização implicam; 

Or. en

Alteração 32
Elizabeth Lynne

Projecto de parecer
N.º 7
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Projecto de parecer Alteração

7. Considera que a coordenação das 
finanças públicas a nível europeu com o 
objectivo de alcançar um crescimento 
sustentável, criar empregos de qualidade, 
preservar um sistema social inclusivo e 
permitir a redistribuição dos recursos 
constitui a resposta necessária face aos
efeitos da crise financeira, económica e 
social e aos desafios que a evolução 
demográfica e a globalização implicam;

7. Considera que uma melhor coordenação 
das políticas dos Estados-Membros em 
matéria de finanças públicas com o 
objectivo de alcançar um crescimento 
sustentável, criar empregos de qualidade, 
preservar um sistema social inclusivo e 
permitir a redistribuição dos recursos pode 
ser parte integrante da resposta necessária 
face aos efeitos da crise financeira, 
económica e social e aos desafios que a 
evolução demográfica e a globalização 
implicam;

Or. en

Alteração 33
Pervenche Berès

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Considera que a coordenação das 
finanças públicas a nível europeu com o 
objectivo de alcançar um crescimento 
sustentável, criar empregos de qualidade, 
preservar um sistema social inclusivo e 
permitir a redistribuição dos recursos 
constitui a resposta necessária face aos 
efeitos da crise financeira, económica e 
social e aos desafios que a evolução 
demográfica e a globalização implicam;

7. Considera que a coordenação das 
finanças públicas a nível europeu com o 
objectivo de alcançar um crescimento 
sustentável, criar empregos de qualidade, 
preservar um sistema social inclusivo e 
permitir a redistribuição dos recursos 
constitui uma das respostas necessárias
face aos efeitos da crise financeira, 
económica e social e aos desafios que a 
evolução demográfica e a globalização 
implicam;

Or. fr
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Alteração 34
Sergio Gaetano Cofferati

Projecto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-A. Recorda que o equilíbrio a longo 
prazo dos regimes de reforma obrigatórios 
depende não só da evolução demográfica, 
mas também da produtividade dos activos, 
que influenciam a taxa de crescimento 
potencial, e da parte do PIB consagrada 
ao financiamento dos referidos regimes;

Or. it

Alteração 35
Ilda Figueiredo

Projecto de parecer
N.º 8

Projecto de parecer Alteração

8. Salienta a importância do Livro Verde 
sobre a reforma das pensões cuja 
publicação se encontra iminente e 
considera que é essencial desenvolver um 
sistema de segurança social fiável e 
sustentável, baseado num duplo pilar, 
público e complementar, que deverá ser 
incentivado tanto no plano contratual 
como fiscal;

8. Convida aos Estados-Membros a rever 
e diminuir a idade da reforma como 
forma de potenciar o emprego, em 
especial o emprego jovem, e diminuir o 
desemprego;

Or. pt

Alteração 36
Danuta Jazłowiecka e Csaba Őry

Projecto de parecer
N.º 8



AM\807670PT.doc 21/23 PE439.303v02-00

PT

Projecto de parecer Alteração

8. Salienta a importância do Livro Verde 
sobre a reforma das pensões cuja 
publicação se encontra iminente e 
considera que é essencial desenvolver um 
sistema de segurança social fiável e 
sustentável, baseado num duplo pilar, 
público e complementar, que deverá ser 
incentivado tanto no plano contratual 
como fiscal;

8. Salienta a importância do Livro Verde 
sobre a reforma das pensões cuja 
publicação se encontra iminente e 
considera que é essencial desenvolver um 
sistema de pensões sustentável, fiável e 
bastante diversificado, com diferentes 
fontes de financiamento baseadas nos
mercados de trabalho e financeiros, bem 
como em regimes de empresa, e que 
inclua regimes públicos e 
complementares, quer individuais quer 
com base no empregador, que deverá ser 
incentivado nos planos contratual e fiscal; 
reconhece, por conseguinte, a
importância da literacia dos cidadãos da 
UE em matéria de pensões;

Or. en

Alteração 37
Danuta Jazłowiecka e Csaba Őry

Projecto de parecer
N.º 8-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

8-A. Sublinha que o passivo implícito das 
pensões constitui, no longo prazo, uma 
das maiores parcelas da dívida pública 
total, e que os Estados-Membros devem 
publicar periodicamente informações 
sobre os respectivos passivos implícitos 
das pensões, segundo a metodologia
acordada em comum;

Or. en

Alteração 38
Ilda Figueiredo

Projecto de parecer
N.º 9
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Projecto de parecer Alteração

9. Considera que a necessidade de dispor 
quer de finanças públicas sustentáveis quer 
de sistemas adequados de protecção social 
e de inclusão social torna imperativo o 
reforço da qualidade e da eficiência tanto 
da administração como da despesa pública 
e uma repartição mais equitativa da carga 
fiscal, mediante uma redução clara e 
gradual da pressão fiscal sobre o 
trabalho, a fim de reduzir a pobreza e 
garantir a coesão social, factor 
fundamental para a competitividade e a 
sustentabilidade do modelo económico e 
social europeu.

9. Considera que a necessidade de dispor 
quer de finanças públicas sustentáveis quer 
de sistemas adequados de protecção social 
e de inclusão social torna imperativo o 
reforço da qualidade e da eficiência tanto 
da administração como da despesa pública 
e uma repartição mais equitativa da carga 
fiscal, através, designadamente, da 
tributação das operações do sector 
financeiro e do fim dos paraísos fiscais, a 
fim de reduzir a pobreza e garantir a 
coesão social.

Or. pt

Alteração 39
Veronica Lope Fontagné

Projecto de parecer
N.º 9

Projecto de parecer Alteração

9. Considera que a necessidade de dispor 
quer de finanças públicas sustentáveis quer 
de sistemas adequados de protecção social 
e de inclusão social torna imperativo o 
reforço da qualidade e da eficiência tanto 
da administração como da despesa pública 
e uma repartição mais equitativa da carga 
fiscal, mediante uma redução clara e 
gradual da pressão fiscal sobre o trabalho, 
a fim de reduzir a pobreza e garantir a 
coesão social, factor fundamental para a 
competitividade e a sustentabilidade do 
modelo económico e social europeu.

9. Considera que a necessidade de dispor 
quer de finanças públicas sustentáveis quer 
de sistemas adequados de protecção social 
e de inclusão social torna imperativo o 
reforço da qualidade e da eficiência tanto 
da administração como da despesa pública 
e uma repartição mais equitativa da carga 
fiscal, mediante uma redução clara e 
gradual da pressão fiscal sobre o trabalho e 
as PME, a fim de reduzir a pobreza,
garantir a coesão social, e fomentar o 
crescimento e a produtividade da 
economia, factor fundamental para a 
competitividade e a sustentabilidade do 
modelo económico e social europeu.

Or. es
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Alteração 40
Elizabeth Lynne

Projecto de parecer
N.º 9

Projecto de parecer Alteração

9. Considera que a necessidade de dispor 
quer de finanças públicas sustentáveis quer 
de sistemas adequados de protecção social 
e de inclusão social torna imperativo o 
reforço da qualidade e da eficiência tanto 
da administração como da despesa pública 
e uma repartição mais equitativa da carga 
fiscal, mediante uma redução clara e 
gradual da pressão fiscal sobre o trabalho, 
a fim de reduzir a pobreza e garantir a 
coesão social, factor fundamental para a 
competitividade e a sustentabilidade do 
modelo económico e social europeu.

9. Considera que a necessidade de dispor 
quer de finanças públicas sustentáveis quer 
de sistemas adequados de protecção social 
e de inclusão social torna imperativo o 
reforço da qualidade e da eficiência tanto 
da administração como da despesa pública 
e os Estados-Membros devem ser 
incentivados a considerar medidas que 
garantam uma repartição mais equitativa 
da carga fiscal, mediante uma redução 
clara e gradual da pressão fiscal sobre o 
trabalho, o que poderá contribuir para
reduzir a pobreza e garantir a coesão 
social, factor fundamental para a 
competitividade e a sustentabilidade do 
modelo económico e social europeu.

Or. en


