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Alteração 1
Deputada Marije Cornelissen

Projeto de parecer
N.º -1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1. Exorta a Comissão a adotar, sem 
demora, a prometida comunicação sobre 
a dimensão social da UEM e, nessa 
medida, a atualizar o quadro dos 
desequilíbrios macroeconómicos com um 
conjunto de indicadores sociais e laborais, 
a par da adoção de um painel de 
avaliação independente relacionado com 
a dimensão social da UEM; 

Or. en

Alteração 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Saúda o facto de alguns 
Estados-Membros terem apresentado 
relatórios sobre os seus progressos 
relativamente às metas da estratégia 
Europa 2020, descrevendo alguns deles nas 
suas linhas gerais os projetos específicos 
atribuídos a estes objetivos; solicita a todos 
os Estados-Membros que incluam estes 
relatórios nas suas contribuições no quadro 
do Semestre Europeu em 2014;

1.  Lamenta o facto de só alguns 
Estados-Membros terem apresentado 
relatórios sobre os seus progressos 
relativamente às metas da estratégia 
Europa 2020, descrevendo alguns deles nas 
suas linhas gerais os projetos específicos 
atribuídos a estes objetivos; solicita a todos 
os Estados-Membros que incluam estes 
relatórios nas suas contribuições no quadro 
do Semestre Europeu em 2014;

Or. es
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Alteração 3
Inês Cristina Zuber

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Saúda o facto de alguns 
Estados-Membros terem apresentado 
relatórios sobre os seus progressos 
relativamente às metas da estratégia 
Europa 2020, descrevendo alguns deles nas 
suas linhas gerais os projetos específicos 
atribuídos a estes objetivos; solicita a todos 
os Estados-Membros que incluam estes 
relatórios nas suas contribuições no 
quadro do Semestre Europeu em 2014;

1. Nota o facto de alguns 
Estados-Membros terem apresentado 
relatórios sobre os seus progressos 
relativamente às metas da estratégia 
Europa 2020, descrevendo alguns deles nas 
suas linhas gerais os projetos específicos 
atribuídos a estes objetivos;

Or. pt

Alteração 4
Deputada Marije Cornelissen

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Saúda o facto de alguns 
Estados-Membros terem apresentado 
relatórios sobre os seus progressos 
relativamente às metas da estratégia 
Europa 2020, descrevendo alguns deles nas 
suas linhas gerais os projetos específicos 
atribuídos a estes objetivos; solicita a todos 
os Estados-Membros que incluam estes 
relatórios nas suas contribuições no quadro 
do Semestre Europeu em 2014;

1. Saúda o facto de alguns 
Estados-Membros terem apresentado 
relatórios sobre os seus progressos 
relativamente às metas da estratégia 
Europa 2020, descrevendo alguns deles nas 
suas linhas gerais os projetos específicos 
atribuídos a estes objetivos; solicita a todos 
os Estados-Membros que incluam estes 
relatórios nas suas contribuições no quadro 
do Semestre Europeu em 2014; lamenta 
que a Comissão não tenha ainda 
apresentado um relatório intercalar sobre 
a Estratégia UE 2020; exorta a Comissão 
a apresentar esse relatório com uma 
periodicidade anual;

Or. en
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Alteração 5
Sergio Gutiérrez Prieto

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Recorda que o Parlamento Europeu 
solicitou, no seu relatório sobre a 
Estratégia Anual de Crescimento para 
2013, uma estratégia que compatibilizasse 
os programas de austeridade com os 
estímulos ao crescimento e à criação de 
emprego;  neste sentido, entende que as 
recomendações específicas por país 
apresentadas pela Comissão Europeia, 
ainda que contendo ligeiras alterações no 
calendário de consolidação orçamental, 
continuam a ser insuficientes para a 
consecução de tais objetivos;  alerta para 
o facto de as recomendações atinentes aos 
países que estão em vias de concluir as 
suas reformas estruturais poderem 
desencadear os mesmos efeitos negativos 
em termos de crescimento e emprego que 
a precedente política de austeridade;

Or. es

Alteração 6
Inês Cristina Zuber

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Observa que as medidas neoliberais, 
ditas de austeridade, que têm sido 
aplicadas, nomeadamente como parte 
integrante dos Planos Nacionais de 
Reforma, a governação económica e do 
Semestre Europeu, contribuem para o 
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agravamento da crise económica e social 
em diversos países com economias mais 
frágeis, tornando a vida das famílias da 
classe trabalhadora cada vez mais difícil 
e, designadamente, das mulheres e 
crianças, que são as principais vítimas do 
aumento da pobreza, do desemprego e do 
trabalho precário e mal remunerado;

Or. pt

Alteração 7
Deputada Marije Cornelissen

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Expressa a sua apreensão perante a 
ausência geral de ambição e de 
progressos no tocante à consecução dos 
objetivos da Estratégia Europa 2020; 
solicita que os objetivos da Estratégia 
Europa 2020 sejam colocados no centro 
das preocupações do Semestre Europeu, 
com os Estados-Membros a estabelecerem 
ambiciosas metas nacionais e a 
esmiuçarem as estratégias para as 
alcançar, devendo os progressos nesse 
sentido ser publicamente monitorizados 
no âmbito dos Programas Nacionais de 
Reforma, das recomendações específicas 
por país e da Análise Anual do 
Crescimento; exorta a Comissão a 
endereçar sistematicamente 
recomendações aos Estados-Membros 
sobre cada uma das metas da Estratégia 
Europa 2020, nas quais se registe uma 
ausência de progressos;

Or. en
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Alteração 8
Deputada Pervenche Berès

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Declara-se profundamente convicto 
de que as REP (recomendações 
específicas por país) se tornarão muito 
mais relevantes e eficientes no contexto 
do Semestre Europeu, a partir do 
momento em que sejam criados 
indicadores na área social – os quais 
devem ser tidos em conta, quer no 
procedimento relativo aos desequilíbrios 
macroeconómicos, quer de forma 
autónoma – e logo que seja estabelecido 
um painel de avaliação;

Or. en

Alteração 9
Deputada Marian Harkin

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Lamenta o facto de os 27 Estados-
-Membros da UE se encontrarem neste 
momento em recessão e de as atuais 
políticas orçamentais não estarem a 
inverter o processo; insta, por 
conseguinte, a Comissão a reavaliar a sua 
abordagem à luz deste facto e dos níveis 
inaceitáveis de desemprego jovem e de 
longa duração em muitos dos Estados-
-Membros;

Or. en
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Alteração 10
Sergio Gutiérrez Prieto

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Sublinha que as assimetrias nas 
recomendações da Comissão produziram 
um aumento sem precedentes das 
disparidades socioeconómicas e laborais 
entre os Estados-Membros; alerta para o 
facto de, apesar de se registarem ligeiras 
melhorias, persistirem assimetrias nas 
recomendações, o que torna previsível o 
aprofundamento das supracitadas 
disparidades;

Or. es

Alteração 11
Deputada Marije Cornelissen

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Insta a Comissão a monitorizar os 
objetivos nacionais da Estratégia UE2020 
nos Estados-Membros sob assistência 
financeira e, nessa perspetiva, a elaborar 
recomendações específicas adaptadas, que 
tenham na devida conta os 
constrangimentos criados pelos 
programas de ajustamento 
macroeconómico; 

Or. en

Alteração 12
Sergio Gutiérrez Prieto
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Projeto de parecer
N.º 1-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-C. Lamenta que, apesar dos pedidos 
reiterados do Parlamento Europeu 
exigindo a apresentação em todos os 
Estados-Membros de planos nacionais de 
emprego e de planos nacionais de 
emprego jovem, haja um número 
significativo de entre eles que, todavia, 
ainda não o lograram fazer;

Or. es

Alteração 13
Deputada Marije Cornelissen

Projeto de parecer
N.º 1-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-C. Exorta a Comissão e o Conselho a 
prosseguirem a melhoria dos indicadores 
tendentes ao acompanhamento da 
dimensão social, ambiental e inovadora 
da Estratégia UE 2020 no quadro do 
Semestre Europeu; requer o 
desenvolvimento de metodologias 
quantitativas e qualitativas para melhorar 
a exatidão das avaliações das realidades 
sociais e ambientais consideradas no seu 
todo, que no presente não são captadas de 
forma exaustiva pelas estatísticas 
comparativas à escala da UE;

Or. en

Alteração 14
Sergio Gutiérrez Prieto
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Projeto de parecer
N.º 1-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-D. Considera que o reconhecimento por 
parte da Comissão da necessidade de 
reduzir os impostos sobre o trabalho em 
comparação com outras fontes de 
receitas, como os impostos ambientais, é 
um dado positivo;   não obstante, solicita 
à Comissão que tenha em conta o facto de 
ser imprescindível uma maior fiscalidade 
sobre o capital para agilizar o processo de 
consolidação orçamental de uma maneira 
mais equitativa;

Or. es

Alteração 15
Sergio Gutiérrez Prieto

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que as recomendações 
específicas dirigidas este ano a cada país 
são particularmente importantes na medida 
em que os Estados-Membros definem as 
suas prioridades de investimento no que 
diz respeito à política de coesão no 
próximo quadro financeiro plurianual;
recomenda neste contexto que o 
financiamento atribuído pela UE 
privilegie as políticas de crescimento e 
emprego, especialmente o combate ao 
desemprego jovem;

2. Reconhece que as recomendações 
específicas por país são particularmente 
importantes este ano e que estas se devem 
centrar na combinação de programas de 
austeridade e estímulos ao crescimento, 
na luta contra o desemprego —
especialmente, o desemprego jovem — e 
na manutenção do investimento produtivo 
em setores como o da educação e da 
inovação; lamenta que a Comissão não 
tenha incorporado, no seu projeto de 
recomendações, a maioria das propostas 
formuladas pelo Parlamento Europeu;  
expressa a sua preocupação com o 
aumento das disparidades sociais e 
económicas entre os diversos 
Estados-Membros; 

Or. es
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Alteração 16
Jutta Steinruck

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que as recomendações 
específicas dirigidas este ano a cada país 
são particularmente importantes na medida 
em que os Estados-Membros definem as 
suas prioridades de investimento no que 
diz respeito à política de coesão no 
próximo quadro financeiro plurianual; 
recomenda neste contexto que o 
financiamento atribuído pela UE privilegie 
as políticas de crescimento e emprego, 
especialmente o combate ao desemprego 
jovem;

2. Reconhece que as recomendações 
específicas dirigidas este ano a cada país 
são particularmente importantes, na medida 
em que os Estados-Membros definem as 
suas prioridades de investimento no que 
diz respeito à política de coesão no 
próximo quadro financeiro plurianual; 
recomenda, neste contexto, que o 
financiamento atribuído pela UE privilegie 
as políticas de crescimento e emprego, 
especialmente o combate ao desemprego 
jovem, e a criação de empregos 
duradouros, que não sejam precários, 
impliquem o pagamento obrigatório de 
descontos para a segurança social e sejam 
remunerados de forma adequada;

Or. de

Alteração 17
Deputada Marije Cornelissen

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que as recomendações 
específicas dirigidas este ano a cada país 
são particularmente importantes na medida 
em que os Estados-Membros definem as 
suas prioridades de investimento no que 
diz respeito à política de coesão no 
próximo quadro financeiro plurianual; 
recomenda neste contexto que o 
financiamento atribuído pela UE privilegie 

2. Reconhece que as recomendações 
específicas dirigidas este ano a cada país 
são particularmente importantes, na medida 
em que os Estados-Membros definem as 
suas prioridades de investimento no que 
diz respeito à política de coesão no 
próximo quadro financeiro plurianual; 
recomenda, neste contexto, que o 
financiamento atribuído pela UE privilegie 



PE516.693v01-00 12/51 AM\944149PT.doc

PT

as políticas de crescimento e emprego, 
especialmente o combate ao desemprego 
jovem;

todas as prioridades da Estratégia 
UE 2020;

Or. en

Alteração 18
Deputada Marian Harkin

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reconhece que as recomendações 
específicas dirigidas este ano a cada país 
são particularmente importantes na medida 
em que os Estados-Membros definem as 
suas prioridades de investimento no que 
diz respeito à política de coesão no 
próximo quadro financeiro plurianual; 
recomenda neste contexto que o 
financiamento atribuído pela UE privilegie 
as políticas de crescimento e emprego, 
especialmente o combate ao desemprego 
jovem;

2. Reconhece que as recomendações 
específicas dirigidas este ano a cada país 
são particularmente importantes, na medida 
em que os Estados-Membros definem as 
suas prioridades de investimento no que 
diz respeito à política de coesão no 
próximo quadro financeiro plurianual; 
recomenda, neste contexto, que o 
financiamento atribuído pela UE privilegie 
as políticas de crescimento e emprego, 
especialmente o combate ao desemprego 
jovem e ao desemprego de longa duração;

Or. en

Alteração 19
Deputada Pervenche Berès

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Manifesta a sua inquietação com a 
crença cada vez mais arraigada de que a 
migração poderia resolver o problema do 
desemprego jovem; a livre circulação dos 
trabalhadores, apesar de ser uma das 
pedras angulares do Tratado, comporta o 
risco de, como resposta à atual crise, 
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propiciar uma fuga de cérebros, criar 
novos desequilíbrios entre cidadãos ativos 
e não ativos e contribuir, em última 
análise, para uma crescente polarização 
no seio da UE, em especial, na zona euro;

Or. en

Alteração 20
Sergio Gutiérrez Prieto

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Saúda o facto de vários 
Estados-Membros terem adotado 
importantes reformas do mercado de 
trabalho, a fim de melhorar a sua 
resiliência, introduzindo mais flexibilidade 
interna e externa, reduzindo a segmentação 
e facilitando a transição entre empregos;

3. Saúda o facto de vários 
Estados-Membros terem adotado 
importantes reformas do mercado de 
trabalho, a fim de melhorar a sua 
resiliência, introduzindo mais flexibilidade 
interna e externa, reduzindo a segmentação 
e facilitando a transição entre empregos; 
Lamenta o facto de apenas um número 
reduzido destas reformas ter sido levada a 
cabo com suficiente consenso entre os 
parceiros sociais;  solicita à Comissão que 
garanta, nas suas recomendações por 
país, que a indispensável flexibilidade dos 
mercados de trabalho mantenha os níveis 
ótimos de proteção social que tipificam o 
nosso modelo social;

Or. es

Alteração 21
Inês Cristina Zuber

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Saúda o facto de vários 3. Encoraja os Estados-Membros a 
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Estados-Membros terem adotado 
importantes reformas do mercado de 
trabalho, a fim de melhorar a sua 
resiliência, introduzindo mais 
flexibilidade interna e externa, reduzindo 
a segmentação e facilitando a transição 
entre empregos;

adotarem reformas do mercado de trabalho 
que coloquem uma forte tónica na 
promoção da qualidade no trabalho com 
direitos, a melhoria do direito à segurança 
social e da inclusão social, no reforço dos 
direitos sociais e laborais dos 
trabalhadores e no estabelecimento de 
novos direitos, e na promoção da saúde e 
da segurança no trabalho, de uma melhor 
gestão de risco social e da conciliação da 
vida profissional com a vida familiar;

Or. pt

Alteração 22
Deputada Marije Cornelissen

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Saúda o facto de vários 
Estados-Membros terem adotado 
importantes reformas do mercado de 
trabalho, a fim de melhorar a sua 
resiliência, introduzindo mais 
flexibilidade interna e externa, reduzindo a 
segmentação e facilitando a transição entre 
empregos;

3. Regista o facto de vários 
Estados-Membros terem adotado 
importantes reformas do mercado de 
trabalho, a fim de introduzir uma maior 
flexibilidade interna e externa; exorta a 
Comissão a garantir que, nas suas 
orientações políticas, a reforma do 
mercado de trabalho vise, entre outros 
aspetos, reduzir a segmentação, promover
a transição entre empregos, reforçar a 
inclusão de grupos vulneráveis no 
mercado de trabalho, minorar o 
fenómeno da pobreza dos que têm 
emprego, fomentar a igualdade de género, 
fortalecer os direitos dos trabalhadores 
com contratos atípicos e acautelar a 
proteção social acrescida dos 
trabalhadores independentes; 

Or. en
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Alteração 23
Ismael Ergui

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Saúda o facto de vários 
Estados-Membros terem adotado 
importantes reformas do mercado de 
trabalho, a fim de melhorar a sua 
resiliência, introduzindo mais flexibilidade 
interna e externa, reduzindo a segmentação 
e facilitando a transição entre empregos;

3. Saúda o facto de vários 
Estados-Membros terem adotado 
importantes reformas do mercado de 
trabalho, a fim de melhorar a sua 
resiliência, introduzindo mais flexibilidade 
interna e externa, reduzindo a segmentação 
e facilitando a transição entre empregos; 
salienta a necessidade de, como parte 
dessas reformas, se introduzir um salário 
mínimo em cada Estado-Membro, 
adaptado ao dinamismo da economia de 
cada país, a fim de evitar situações de 
emprego precário e degradante; 

Or. de

Alteração 24
Sergio Gutiérrez Prieto

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

Expressa a sua preocupação ante o facto 
de a luta por uma maior competitividade 
na Europa se estar a processar, 
exclusivamente, por via da desvalorização 
salarial, e não por via do aumento da 
produtividade das nossas economias; 
solicita à Comissão que exclua do cálculo 
do deficit os indispensáveis investimentos 
nas áreas da inovação e da formação, a 
fim de garantir uma maior produtividade 
em toda a União Europeia;

Or. es
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Alteração 25
Deputada Pervenche Berès

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Regista com grande apreensão que 
as REP iniciais propostas pela Comissão 
em muitos Estados-Membros eram 
demasiado prescritivas em matéria de 
reforma das pensões, sabendo-se que tais 
reformas pressupõem a existência de uma 
coesão política e social à escala nacional, 
só podendo ser bem sucedidas quando 
negociadas com os parceiros sociais;

Or. en

Alteração 26
Deputada Marian Harkin

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Observa que a relação entre a dívida 
e o PIB ainda continua a aumentar em 
alguns países e que, nesses  Estados-
-Membros, as medidas de fomento do 
emprego e do crescimento devem ser 
aprofundadas;

Or. en

Alteração 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

3-B. Lamenta que sejam insuficientes as 
recomendações da Comissão aos Estados-
Membros com maiores margens 
orçamentais para aumentar a sua procura 
interna e que tais recomendações se 
tenham centrado na redução das 
quotizações sociais, e não no aumento dos 
salários líquidos; insta a Comissão a rever 
as supracitadas recomendações;

Or. es

Alteração 28
Inês Cristina Zuber

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Nota que todos os Estados-Membros 
receberam recomendações sobre níveis de 
participação no mercado de trabalho; insta 
aos Estados-Membros com elevados níveis 
de desemprego que, em consulta com os 
parceiros sociais, intensifiquem as medidas 
ativas do mercado de trabalho, como 
serviços de formação e de emprego, e que 
introduzam reformas suplementares para 
facilitar o acesso ao emprego, evitar a 
saída precoce do mercado de trabalho, 
baixar o custo do trabalho e combater a 
segmentação do mercado de trabalho;

4. Nota que todos os Estados-Membros 
receberam recomendações sobre níveis de 
participação no mercado de trabalho; insta 
aos Estados-Membros com elevados níveis 
de desemprego que, em consulta com os 
parceiros sociais, intensifiquem as medidas 
ativas do mercado de trabalho, como 
serviços de formação e de emprego, e que 
introduzam reformas suplementares para 
facilitar o acesso ao emprego;

Or. pt

Alteração 29
Deputada Danuta Jazłowiecka

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Nota que todos os Estados-Membros 
receberam recomendações sobre níveis de 
participação no mercado de trabalho; insta 
aos Estados-Membros com elevados níveis 
de desemprego que, em consulta com os 
parceiros sociais, intensifiquem as medidas 
ativas do mercado de trabalho, como 
serviços de formação e de emprego, e que 
introduzam reformas suplementares para 
facilitar o acesso ao emprego, evitar a saída 
precoce do mercado de trabalho, baixar o 
custo do trabalho e combater a 
segmentação do mercado de trabalho;

4. Nota que todos os Estados-Membros 
receberam recomendações sobre níveis de 
participação no mercado de trabalho; insta 
os Estados-Membros com elevados níveis 
de desemprego a intensificar, em consulta 
com os parceiros sociais, as medidas ativas 
do mercado de trabalho, como serviços de 
formação e de emprego, e a introduzir
reformas suplementares para facilitar o 
acesso ao emprego, evitar a saída precoce 
do mercado de trabalho, baixar o custo do 
trabalho, combater a segmentação do 
mercado de trabalho e compatibilizar as 
habilitações dos trabalhadores com as 
necessidades do mercado de trabalho;

Or. en

Alteração 30
Jutta Steinruck

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Nota que todos os Estados-Membros 
receberam recomendações sobre níveis de 
participação no mercado de trabalho; insta 
aos Estados-Membros com elevados níveis 
de desemprego que, em consulta com os 
parceiros sociais, intensifiquem as medidas 
ativas do mercado de trabalho, como 
serviços de formação e de emprego, e que 
introduzam reformas suplementares para 
facilitar o acesso ao emprego, evitar a saída 
precoce do mercado de trabalho, baixar o 
custo do trabalho e combater a 
segmentação do mercado de trabalho;

4. Nota que todos os Estados-Membros 
receberam recomendações sobre níveis de 
participação no mercado de trabalho; insta 
os Estados-Membros com elevados níveis 
de desemprego a intensificar, em consulta 
com os parceiros sociais, as medidas ativas 
do mercado de trabalho, como os serviços 
de formação e de emprego, e a introduzir
reformas suplementares para facilitar o 
acesso ao emprego, evitar a saída precoce 
do mercado de trabalho e combater a 
segmentação do mercado de trabalho;
observa que, como medida de transição 
nos Estados-Membros, será necessário 
que seja o Estado a subsidiar a formação 
e o emprego, a fim de prevenir o 
desemprego de longa duração e permitir 
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que os jovens encontrem postos de 
trabalho; neste contexto, exorta os 
Estados-Membros, a Comissão e o 
Conselho a estabelecerem programas de 
investimento para promover empregos 
estáveis, fazendo notar que, para 
combater o desemprego de forma 
duradoura, haverá que definir metas 
obrigatórias para o investimento que terá 
de ser feito nos Estados-Membros; 

Or. de

Alteração 31
Evelyn Regner

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Nota que todos os Estados-Membros 
receberam recomendações sobre níveis de 
participação no mercado de trabalho; insta 
aos Estados-Membros com elevados níveis 
de desemprego que, em consulta com os 
parceiros sociais, intensifiquem as medidas 
ativas do mercado de trabalho, como 
serviços de formação e de emprego, e que 
introduzam reformas suplementares para 
facilitar o acesso ao emprego, evitar a saída 
precoce do mercado de trabalho, baixar o 
custo do trabalho e combater a 
segmentação do mercado de trabalho;

4. Nota que todos os Estados-Membros 
receberam recomendações sobre níveis de 
participação no mercado de trabalho; insta 
aos Estados-Membros com elevados níveis 
de desemprego que, em consulta com os 
parceiros sociais, intensifiquem as medidas 
ativas, abrangentes e inclusivas do 
mercado de trabalho, como serviços de 
formação e de emprego, e que introduzam 
reformas suplementares para facilitar o 
acesso ao emprego, evitar a saída precoce 
do mercado de trabalho, baixar o custo do 
trabalho e combater a segmentação do 
mercado de trabalho;

Or. de

Alteração 32
Deputada Marije Cornelissen

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Nota que todos os Estados-Membros 
receberam recomendações sobre níveis de 
participação no mercado de trabalho; insta 
aos Estados-Membros com elevados níveis 
de desemprego que, em consulta com os 
parceiros sociais, intensifiquem as medidas 
ativas do mercado de trabalho, como 
serviços de formação e de emprego, e que 
introduzam reformas suplementares para 
facilitar o acesso ao emprego, evitar a 
saída precoce do mercado de trabalho, 
baixar o custo do trabalho e combater a 
segmentação do mercado de trabalho;

4. Nota que todos os Estados-Membros 
receberam recomendações sobre níveis de 
participação no mercado de trabalho; insta 
os Estados-Membros com baixos níveis de 
participação no mercado de trabalho a 
intensificar, em consulta com os parceiros 
sociais, as medidas ativas do mercado de 
trabalho, como serviços de formação e de 
emprego, e a introduzir reformas 
suplementares para facilitar o acesso a um
emprego de qualidade, viabilizar a 
conciliação entre a vida profissional e a 
vida privada, evitar a saída precoce do 
mercado de trabalho, transferir impostos 
da atividade laboral para o meio ambiente 
– reduzindo, por essa via, o custo do 
trabalho – e combater a segmentação do 
mercado de trabalho; sublinha ainda a 
necessidade de se assegurar a 
sustentabilidade da qualidade do trabalho 
e de se combater ativamente o fenómeno 
crescente da pobreza das pessoas com 
emprego; 

Or. en

Alteração 33
Deputada Marian Harkin

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Nota que todos os Estados-Membros 
receberam recomendações sobre níveis de 
participação no mercado de trabalho; insta 
aos Estados-Membros com elevados níveis 
de desemprego que, em consulta com os 
parceiros sociais, intensifiquem as medidas 
ativas do mercado de trabalho, como 
serviços de formação e de emprego, e que 
introduzam reformas suplementares para 

4. Nota que todos os Estados-Membros 
receberam recomendações sobre níveis de 
participação no mercado de trabalho; insta 
os Estados-Membros com elevados níveis 
de desemprego a intensificar, em consulta 
com os parceiros sociais, as medidas ativas 
do mercado de trabalho, como serviços de 
formação e de emprego, e a introduzir
reformas suplementares para facilitar o 
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facilitar o acesso ao emprego, evitar a saída 
precoce do mercado de trabalho, baixar o 
custo do trabalho e combater a 
segmentação do mercado de trabalho;

acesso ao emprego, evitar a saída precoce 
do mercado de trabalho, aumentar a 
competitividade e combater a segmentação 
do mercado de trabalho;

Or. en

Alteração 34
Inês Cristina Zuber

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Nota que o aumento e valorização 
das pensões e salários, sobretudo em 
países com economias mais fragilizadas, é 
fundamental para a dinamização do 
mercado interno desses países, bem como 
para melhorar as condições de vida dos 
trabalhadores e suas famílias;

Or. pt

Alteração 35
Deputada Marije Cornelissen

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Congratula-se com as 
recomendações específicas por país da 
Comissão no domínio da fiscalidade 
ambiental; destaca os impactos positivos 
no plano orçamental, laboral, social e 
ambiental, quer da transferência da 
tributação do trabalho para a tributação 
do meio ambiente, quer da eliminação 
progressiva dos subsídios a atividades 
ambientalmente nocivas, e insta a 
Comissão a conferir à tributação 
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ambiental a máxima prioridade no quadro 
da próxima Análise Anual do 
Crescimento; 

Or. en

Alteração 36
Deputada Pervenche Berès

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Lamenta que não haja quaisquer 
REP a fazer face ao desafio do impacto do 
regime da tributação do trabalho sobre o 
investimento a longo prazo e os resultados 
que daí advêm em termos da criação de 
postos de trabalho; 

Or. en

Alteração 37
Deputada Marije Cornelissen

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Repudia as recomendações 
específicas por país que visam a 
descentralização da fixação dos salários e 
da negociação coletiva; insta a Comissão 
a abster-se de formular tais 
recomendações no futuro;

Or. en

Alteração 38
Sergio Gutiérrez Prieto
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Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Relembra que a situação dos jovens 
desempregados é particularmente 
preocupante e que é urgente tomar 
medidas; solicita um Pacto Europeu para o 
Emprego dos Jovens que torne efetivas as 
medidas já há muito acordadas e empenhe
novos recursos e medidas, a fim de 
combater o desemprego jovem;

5. Relembra que a situação dos jovens 
desempregados é particularmente 
preocupante e que é urgente tomar 
medidas; solicita um Pacto Europeu para o 
Emprego dos Jovens, que complete e 
ponha em prática as medidas acordadas 
em junho de 2012, no âmbito do Pacto 
para o Crescimento e o Emprego, e que, 
em todo o caso, aprove novos recursos e 
medidas;

Or. es

Alteração 39
Deputada Marije Cornelissen

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Relembra que a situação dos jovens 
desempregados é particularmente 
preocupante e que é urgente tomar 
medidas; solicita um Pacto Europeu para o 
Emprego dos Jovens que torne efetivas as 
medidas já há muito acordadas e empenhe 
novos recursos e medidas, a fim de 
combater o desemprego jovem;

5. Relembra que a situação dos jovens 
desempregados é particularmente 
preocupante e que é urgente tomar 
medidas; solicita um Pacto Europeu para o 
Emprego dos Jovens, que torne efetivas as 
medidas já há muito acordadas e empenhe 
novos recursos e medidas, a fim de 
combater o desemprego jovem, reduzir o 
número de jovens que estão fora dos 
circuitos do emprego, da educação ou da 
formação (NEET) e atenuar a pobreza 
entre a juventude, tendo em conta o 
aspeto qualitativo de um trabalho digno e 
que respeite escrupulosamente as mais 
fundamentais normas do foro laboral;

Or. en
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Alteração 40
Deputada Pervenche Berès

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Aguarda com expectativa a 
antecipação da Iniciativa Emprego 
Jovem, em obediência às solicitações 
formuladas pela comissão EMPL através 
das alterações que propôs às RPE; 

Or. en

Alteração 41
Sergio Gutiérrez Prieto

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Saúda o facto de o Conselho ter adotado 
a Garantia Jovem, e a afetação, no âmbito 
do próximo QFP, de 6 mil milhões de EUR 
à Iniciativa para o Emprego dos Jovens; 
insta os Estados-Membros a aplicar 
sistemas de Garantia Jovem;

6. Saúda o facto de o Conselho ter adotado 
a Garantia Jovem e a afetação, no âmbito 
do próximo QFP, de 6 mil milhões de EUR 
à Iniciativa para o Emprego dos Jovens; 
insta os Estados-Membros a aplicar 
sistemas de Garantia Jovem; congratula-se 
com o facto de estas verbas poderem ser 
usadas nos primeiros dois anos das 
próximas perspetivas financeiras; 
recorda, não obstante, que os montantes 
em causa são insuficientes e não 
deveriam constituir senão uma primeira 
parcela para combater o desemprego 
jovem; salienta que a verba estimada pela 
OIT para dar corpo a um efetivo 
programa contra o desemprego jovem na 
UE ascende a 21 mil milhões de euros; 

Or. es
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Alteração 42
Jutta Steinruck

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Saúda o facto de o Conselho ter adotado 
a Garantia Jovem, e a afetação, no âmbito 
do próximo QFP, de 6 mil milhões de EUR 
à Iniciativa para o Emprego dos Jovens; 
insta os Estados-Membros a aplicar
sistemas de Garantia Jovem;

6. Saúda o facto de o Conselho ter adotado 
a Garantia Jovem e observa que a afetação, 
no âmbito do próximo QFP, de 6 mil 
milhões de EUR à Iniciativa para o 
Emprego dos Jovens não é suficiente para 
combater o desemprego jovem de forma 
duradoura; insta o Conselho a envidar os 
seus melhores esforços para ajudar 
financeiramente os Estados-Membros a 
pôr em prática sistemas de Garantia 
Jovem;

Or. de

Alteração 43
Deputada Danuta Jazłowiecka

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Saúda o facto de o Conselho ter adotado 
a Garantia Jovem, e a afetação, no âmbito 
do próximo QFP, de 6 mil milhões de EUR 
à Iniciativa para o Emprego dos Jovens; 
insta os Estados-Membros a aplicar
sistemas de Garantia Jovem;

6. Saúda o facto de o Conselho ter adotado 
a Garantia Jovem, e a afetação, no âmbito 
do próximo QFP, de 6 mil milhões de EUR 
à Iniciativa para o Emprego dos Jovens; 
insta os Estados-Membros a aplicarem
sistemas de Garantia Jovem e a utilizarem 
os recursos disponíveis de forma eficiente, 
concentrando as ações naqueles que se 
encontram em situação mais difícil;

Or. en

Alteração 44
Inês Cristina Zuber
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Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Saúda o facto de o Conselho ter adotado 
a Garantia Jovem, e a afetação, no âmbito 
do próximo QFP, de 6 mil milhões de EUR 
à Iniciativa para o Emprego dos Jovens; 
insta os Estados-Membros a aplicar 
sistemas de Garantia Jovem;

6. Nota o facto de o Conselho ter adotado a 
Garantia Jovem, e a afetação, no âmbito do 
próximo QFP, de 6 mil milhões de EUR à 
Iniciativa para o Emprego dos Jovens; insta 
os Estados-Membros a aplicar sistemas de 
Garantia Jovem; remete, neste contexto, 
para o estudo da OIT intitulado "Euro 
Zone job crisis: trends and policy 
responses", que refere a necessidade de 
uma injeção de 21 mil milhões de euros 
para que haja um impacto real a nível do 
desemprego juvenil, o qual comprova que 
as verbas afetadas são manifestamente 
insuficientes;

Or. pt

Alteração 45
Evelyn Regner

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Saúda o facto de o Conselho ter adotado 
a Garantia Jovem, e a afetação, no âmbito 
do próximo QFP, de 6 mil milhões de EUR 
à Iniciativa para o Emprego dos Jovens; 
insta os Estados-Membros a aplicar 
sistemas de Garantia Jovem;

6. Saúda o facto de o Conselho ter adotado 
a Garantia Jovem e a afetação, no âmbito 
do próximo QFP, de 6 mil milhões de EUR 
à Iniciativa para o Emprego dos Jovens; 
insta os Estados-Membros a aplicar 
sistemas de Garantia Jovem; salienta que, 
segundo a OIT, serão necessários 21 mil 
milhões de euros1 para implementar 
eficazmente os sistemas de Garantia 
Jovem só na zona euro, ao passo que os 
custos anuais do desemprego jovem na 
União ascendem a 153 mil milhões de 
euros, o equivalente a 1,2% do PIB da 
UE2;  por estas razões, insta os Estados-
-Membros a aumentarem os seus esforços 
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para combater o desemprego entre os 
jovens; 
__________________
1Vide: Organização Internacional do 
Trabalho, «Eurozone Job Crisis. Trends 
and Policy Responses», Genebra, 2012.
2 Vide: EUROFOUND,  «NEETs – Jovens 
fora dos circuitos do emprego, da 
educação e da formação: características, 
custos e respostas políticas na Europa», 
Serviço de Publicações da União 
Europeia, Luxemburgo, 2012. 

Or. de

Alteração 46
Deputada Marije Cornelissen

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Saúda o facto de o Conselho ter adotado 
a Garantia Jovem, e a afetação, no âmbito 
do próximo QFP, de 6 mil milhões de EUR 
à Iniciativa para o Emprego dos Jovens; 
insta os Estados-Membros a aplicar 
sistemas de Garantia Jovem;

6. Saúda o facto de o Conselho ter adotado 
a Garantia Jovem, e a afetação, no âmbito
do próximo QFP, de 6 mil milhões de EUR 
à Iniciativa para o Emprego dos Jovens; 
insta os Estados-Membros a aplicar 
sistemas de Garantia Jovem; exorta a 
Comissão e o Conselho a certificarem-se 
de que também os Estados-Membros que 
têm em curso procedimentos de correção 
de défices excessivos disponham de 
margem orçamental para lançarem mão 
destas medidas, nomeadamente a isenção 
temporária do cofinanciamento pelos 
Estados-Membros de medidas de combate 
ao desemprego jovem a partir do cálculo 
do défice excessivo; 

Or. en
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Alteração 47
Deputada Pervenche Berès

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Saúda o facto de o Conselho ter adotado 
a Garantia Jovem, e a afetação, no âmbito 
do próximo QFP, de 6 mil milhões de EUR 
à Iniciativa para o Emprego dos Jovens; 
insta os Estados-Membros a aplicar 
sistemas de Garantia Jovem;

6. Saúda o facto de o Conselho ter adotado 
a Garantia Jovem, e a afetação, no âmbito 
do próximo QFP, de 6 mil milhões de EUR 
à Iniciativa para o Emprego dos Jovens; 
insta os Estados-Membros a aplicar com 
urgência sistemas de Garantia Jovem;

Or. en

Alteração 48
Deputada Marian Harkin

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Salienta a necessidade de se garantir 
uma maior equidade dos sistemas fiscais, 
em particular mediante a criação de 
sistemas fiscais mais progressivos e a 
transferência da base tributária do 
trabalho para outras fontes de 
rendimento; 

Or. en

Alteração 49
Sergio Gutiérrez Prieto

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Encoraja a Comissão a prosseguir o 7. Manifesta a sua deceção ante os 
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trabalho das equipas de ação para o 
emprego jovem, a fim de auxiliar os
Estados-Membros com níveis de 
desemprego jovem mais elevados a 
reprogramar as verbas dos fundos 
estruturais da UE, dirigindo-as para os 
jovens; saúda a intenção da Comissão de 
desenvolver o Portal Europeu da 
Mobilidade Profissional (EURES), 
intensificando e alargando as suas 
atividades e, em particular, promovendo a 
mobilidade de jovens;

resultados das equipas de ação para o 
emprego jovem nos Estados-Membros com 
níveis de desemprego jovem mais 
elevados, na sequência da reprogramação 
das verbas dos fundos estruturais da UE; 
saúda a intenção da Comissão de 
desenvolver o Portal Europeu da 
Mobilidade Profissional (EURES), 
intensificando e alargando as suas 
atividades e, em particular, promovendo a 
mobilidade de jovens;

Or. es

Alteração 50
Jutta Steinruck

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Encoraja a Comissão a prosseguir o 
trabalho das equipas de ação para o 
emprego jovem, a fim de auxiliar os 
Estados-Membros com níveis de 
desemprego jovem mais elevados a 
reprogramar as verbas dos fundos 
estruturais da UE, dirigindo-as para os 
jovens; saúda a intenção da Comissão de 
desenvolver o Portal Europeu da 
Mobilidade Profissional (EURES), 
intensificando e alargando as suas 
atividades e, em particular, promovendo a 
mobilidade de jovens;

7. Encoraja a Comissão a prosseguir o 
trabalho das equipas de ação para o 
emprego jovem, a fim de auxiliar os 
Estados-Membros com níveis de 
desemprego jovem mais elevados a 
reprogramar as verbas dos fundos 
estruturais da UE, dirigindo-as para os 
jovens; saúda a intenção da Comissão de 
desenvolver o Portal Europeu da 
Mobilidade Profissional (EURES), 
intensificando e alargando as suas 
atividades e, em particular, promovendo a 
mobilidade de jovens;  em simultâneo, 
observa, porém, que a mobilidade tem de 
continuar a ser voluntária e que os 
esforços para criar postos de trabalho e 
vagas de formação no local não podem 
em circunstância alguma ser por ela 
limitados;

Or. de
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Alteração 51
Evelyn Regner

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Encoraja a Comissão a prosseguir o 
trabalho das equipas de ação para o 
emprego jovem, a fim de auxiliar os 
Estados-Membros com níveis de 
desemprego jovem mais elevados a 
reprogramar as verbas dos fundos 
estruturais da UE, dirigindo-as para os 
jovens; saúda a intenção da Comissão de 
desenvolver o Portal Europeu da 
Mobilidade Profissional (EURES), 
intensificando e alargando as suas 
atividades e, em particular, promovendo a 
mobilidade de jovens;

7. Encoraja a Comissão a prosseguir o 
trabalho das equipas de ação para o 
emprego jovem, a fim de auxiliar os 
Estados-Membros com níveis de 
desemprego jovem mais elevados a 
reprogramar as verbas dos fundos 
estruturais da UE, dirigindo-as para os 
jovens; saúda a intenção da Comissão de 
desenvolver o Portal Europeu da 
Mobilidade Profissional (EURES), 
intensificando e alargando as suas 
atividades e, em particular, promovendo a 
mobilidade de jovens; insta a Comissão a 
propor um quadro de qualidade para os 
estágios, que inclua, nomeadamente, os 
critérios para uma remuneração justa, os 
resultados da aprendizagem, condições de 
trabalho e normas de segurança e saúde 
no trabalho; exorta a Comissão, os 
Estados-Membros e os parceiros sociais 
europeus a pôr em prática, em moldes 
ambiciosos, a Aliança para a 
Aprendizagem;

Or. de

Alteração 52
Deputada Marije Cornelissen

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Encoraja a Comissão a prosseguir o 
trabalho das equipas de ação para o 
emprego jovem, a fim de auxiliar os 
Estados-Membros com níveis de 

7. Encoraja a Comissão a prosseguir o 
trabalho das equipas de ação para o 
emprego jovem, a fim de auxiliar os 
Estados-Membros com níveis de 
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desemprego jovem mais elevados a 
reprogramar as verbas dos fundos 
estruturais da UE, dirigindo-as para os 
jovens; saúda a intenção da Comissão de 
desenvolver o Portal Europeu da 
Mobilidade Profissional (EURES), 
intensificando e alargando as suas 
atividades e, em particular, promovendo a 
mobilidade de jovens;

desemprego jovem mais elevados a 
reprogramar as verbas dos fundos 
estruturais da UE provenientes do Quadro 
Financeiro Plurianual 2007-2013, 
dirigindo-as para os jovens; saúda a 
intenção da Comissão de desenvolver o 
Portal Europeu da Mobilidade Profissional 
(EURES), intensificando e alargando as 
suas atividades e, em particular, 
promovendo a mobilidade de jovens;

Or. en

Alteração 53
Sergio Gutiérrez Prieto

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Considera da máxima urgência que, 
ante o aumento de trabalhadores, 
especialmente jovens, que abandonam os 
seus países de origem em direção a outros 
Estados-Membros da UE em busca de 
uma oportunidade de emprego, se tomem 
medidas oportunas para garantir a 
portabilidade dos direitos sociais 
adquiridos, em particular, no que diz 
respeito ao direito ao subsídio de 
desemprego e aos direitos de pensão; 
entende que, numa situação como a 
presente, o EURES deveria desempenhar 
um papel mais relevante enquanto 
intermediário no setor laboral entre os 
diversos Estados-Membros; saúda a 
melhoria do portal europeu da mobilidade 
e solicita que se elabore, juntamente com 
os Estados-Membros, uma estratégia 
específica para esse efeito;

Or. es
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Alteração 54
Deputada Pervenche Berès

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Saúda o facto de, pela primeira vez, 
algumas REP abordarem a situação 
específica dos Estados-Membros no 
tocante à pobreza; condena de forma 
vigorosa o facto de não haver qualquer 
REP que aborde especificamente o caso 
dos mercados de trabalho dos quais as 
mulheres se encontram excluídas e 
relativamente aos quais não está ainda 
prevista qualquer medida tendente à 
respetiva inclusão; 

Or. en

Alteração 55
Deputada Marian Harkin

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Exorta os Estados-Membros a 
criarem programas para garantir um 
melhor acesso das PME ao 
financiamento, a fim de impulsionar o 
crescimento do emprego; 

Or. en

Alteração 56
Deputada Marian Harkin

Projeto de parecer
N.º 7-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

7-B. Salienta a necessidade de uma maior 
flexibilidade orçamental para atender às 
necessidades específicas dos diferentes 
Estados-Membros; 

Or. en

Alteração 57
Deputada Marian Harkin

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Salienta que é necessário adotar em 
especial medidas para aumentar a 
participação no mercado de trabalho por 
parte das mulheres, dos trabalhadores mais 
velhos e dos trabalhadores com deficiência, 
assegurando a existência de incentivos 
eficientes ao regresso e à permanência no 
mercado de trabalho; recorda que a 
qualidade, a economia e a acessibilidade 
de serviços de estabelecimentos de 
educação pré-escolar e infantários 
desempenham um papel crucial;

8. Salienta que é necessário adotar em 
especial medidas para aumentar a 
participação no mercado de trabalho por 
parte das mulheres, dos trabalhadores mais 
velhos e dos trabalhadores com deficiência, 
assegurando a existência de incentivos 
eficientes ao regresso e à permanência no 
mercado de trabalho; recorda que a 
qualidade, o baixo custo e a acessibilidade 
de serviços de educação pré-escolar, 
infantários e centros de dia para a terceira 
idade desempenham um papel crucial;

Or. en

Alteração 58
Jutta Steinruck

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Salienta que os desempregados de longa 
duração devem ser apoiados através de 
incentivos à atividade, como programas de 

9. Salienta que os desempregados de longa 
duração devem ser apoiados através de 
incentivos à atividade, como programas de 
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transição de apoios sociais para o mercado 
de trabalho, e sistemas adequados de 
prestações, na sua religação ao mercado de 
trabalho;

transição de apoios sociais para o mercado 
de trabalho e sistemas de prestações 
baseados nas necessidades, na sua 
religação ao mercado de trabalho;

Or. de

Alteração 59
Deputada Marije Cornelissen

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Salienta que os desempregados de longa 
duração devem ser apoiados através de
incentivos à atividade, como programas de 
transição de apoios sociais para o mercado 
de trabalho, e sistemas adequados de 
prestações, na sua religação ao mercado 
de trabalho;

9. Salienta que os desempregados de longa 
duração devem ser apoiados através da 
criação de emprego e de abordagens 
integradas de inclusão ativa, sem 
esquecer os incentivos positivos à 
atividade, como a orientação profissional 
personalizada, os programas de transição 
de apoios sociais para o mercado de 
trabalho, os sistemas adequados de 
prestações e o acesso a serviços de 
qualidade capazes de os ajudar a 
restabelecer a ligação ao mercado de 
trabalho e a admissão a empregos de 
qualidade;

Or. en

Alteração 60
Inês Cristina Zuber

Projeto de parecer
N.º 9-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-A. Realça que os Estados-Membros 
devem lançar de forma rigorosa medidas 
destinadas a aumentar a segurança dos 
trabalhadores através da eliminação 
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progressiva do emprego precário e das 
modalidades contratuais atípicas, com 
vista a restringir e a reduzir as formas 
inseguras de emprego, cuja utilização 
abusiva deve ser punida; salienta que 
cumpre, por conseguinte, aos Estados-
Membros estabelecer uma combinação de 
contratos de trabalho seguros e fiáveis, de 
políticas ativas e integrativas no mercado 
de trabalho, da aprendizagem ao longo da 
vida, de sistemas de segurança social 
eficazes e de elevada qualidade, 
acompanhados de direitos claramente 
definidos para os desempregados, a fim 
que gozem de benefícios adequados e 
medidas específicas que lhes permitam 
encontrar emprego ou formação de 
qualidade e, se for caso disso, atualizar as 
suas aptidões e competências;

Or. pt

Alteração 61
Jutta Steinruck

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Relembra que o vasto potencial 
económico e de emprego do setor dos 
serviços continua por explorar; insta à 
plena e adequada transposição da diretiva 
da UE relativa aos serviços; insta os 
Estados-Membros a eliminar as barreiras 
existentes no setor retalhista e as 
restrições excessivas existentes nas 
profissões liberais e nas profissões 
regulamentadas;

10. Relembra que o vasto potencial 
económico e de emprego do setor dos 
serviços continua por explorar; insta à 
plena e adequada transposição da diretiva 
da UE relativa aos serviços; observa, ao 
mesmo tempo, que há que respeitar os 
padrões salariais e sociais em todos os 
setores; insta os Estados-Membros a 
instituir, em todos os setores não 
abrangidos por convenções coletivas entre 
os parceiros sociais, um salário mínimo 
legal calculado com base nos acordos 
coletivos usuais nos setores em causa;

Or. de
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Alteração 62
Deputada Danuta Jazłowiecka

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Relembra que o vasto potencial 
económico e de emprego do setor dos 
serviços continua por explorar; insta à 
plena e adequada transposição da diretiva 
da UE relativa aos serviços; insta os 
Estados-Membros a eliminar as barreiras 
existentes no setor retalhista e as restrições 
excessivas existentes nas profissões 
liberais e nas profissões regulamentadas;

10. Relembra que o vasto potencial 
económico e de emprego do setor dos 
serviços continua por explorar; apela à 
plena e adequada transposição da diretiva 
da UE relativa aos serviços; insta os 
Estados-Membros a eliminar as barreiras 
existentes no setor retalhista e as restrições 
excessivas existentes nas profissões 
liberais e nas profissões regulamentadas,
ao mesmo tempo que requer a eliminação 
dos entraves à livre circulação dos 
trabalhadores, a fim de melhorar a 
mobilidade e otimizar o uso dos recursos 
humanos da UE; 

Or. en

Alteração 63
Inês Cristina Zuber

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Relembra que o vasto potencial 
económico e de emprego do setor dos 
serviços continua por explorar; insta à 
plena e adequada transposição da diretiva 
da UE relativa aos serviços; insta os 
Estados-Membros a eliminar as barreiras 
existentes no setor retalhista e as 
restrições excessivas existentes nas 
profissões liberais e nas profissões 
regulamentadas;

10. Relembra a importância que os 
serviços públicos têm para a garantia dos 
direitos sociais; insta os Estados-
Membros a reforçá-los e a não prosseguir
políticas de despedimento de funcionários 
públicos; sublinha que a implementação 
dos serviços privados não deve ser feita à 
custa do desmantelamento das redes de 
serviços públicos;
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Or. pt

Alteração 64
Deputada Marije Cornelissen

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Relembra que o vasto potencial 
económico e de emprego do setor dos 
serviços continua por explorar; insta à 
plena e adequada transposição da diretiva 
da UE relativa aos serviços; insta os 
Estados-Membros a eliminar as barreiras 
existentes no setor retalhista e as restrições 
excessivas existentes nas profissões 
liberais e nas profissões regulamentadas;

10. Relembra que o enorme potencial 
económico e de emprego do setor dos 
serviços continua por explorar; apela à 
plena e adequada transposição da diretiva 
da UE relativa aos serviços, no respeito 
pelas obrigações de serviço público, que 
são as únicas que podem garantir o 
acesso universal a serviços de qualidade a 
preços abordáveis a todos; exorta os 
Estados-Membros a investirem 
especialmente em serviços sociais de 
qualidade; insta os Estados-Membros a 
eliminar as barreiras existentes no setor 
retalhista e as restrições excessivas 
existentes nas profissões liberais e nas 
profissões regulamentadas;

Or. en

Alteração 65
Deputada Marije Cornelissen

Projeto de parecer
N.º 10-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-A. Destaca o potencial da economia 
ecológica em termos de emprego, a qual, 
segundo as estimativas da Comissão, 
poderia criar 5 milhões de postos de 
trabalho até 2020, só nos setores da 
eficiência energética e das energias 
renováveis, desde que fossem definidas 
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ambiciosas políticas climáticas e 
energéticas; solicita aos Estados-
-Membros que salvaguardem suficientes 
níveis de investimento e antecipem as 
futuras competências dos trabalhadores 
nestes setores, garantindo, assim, o nível 
de qualidade dos empregos ecológicos;  
insta a Comissão a incluir a exploração 
do potencial da economia ecológica em 
matéria de criação de emprego como uma 
das prioridades fundamentais da Análise 
Anual do Crescimento em 2014;

Or. en

Alteração 66
Deputada Pervenche Berès

Projeto de parecer
N.º 10-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-A. Insta a Comissão Europeia a 
elaborar um livro verde sobre o subsídio 
mínimo de desemprego na zona euro 
como estabilizador automático, na 
sequência do debate em plenário sobre a 
dimensão social da UEM e da audição 
organizada, em 9 de julho de 2013, pela 
comissão EMPL do Parlamento Europeu;

Or. en

Alteração 67
Sergio Gutiérrez Prieto

Projeto de parecer
N.º 11

Projeto de parecer Alteração

11. Relembra que existem desfasamentos e 
estrangulamentos de pessoal qualificado 

11. Relembra que todos os Estados-
-Membros devem realizar esforços 
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em muitas regiões e setores e que certos
sistemas educativos e de formação não são 
adequados para responder aos requisitos 
do mercado; saúda as reformas dos 
sistemas de ensino e formação 
profissional empreendidas por vários 
Estados-Membros, a fim de adaptar as 
qualificações e competências, 
especialmente as dos jovens, às 
necessidades do mercado; relembra que 
quase todos os Estados-Membros
necessitam empreender ações e fazer 
investimentos suplementares no domínio 
da educação e da formação;

acrescidos para adaptar os seus sistemas 
educativos às necessidades do mercado de 
trabalho;  lamenta que, nas suas 
recomendações, a Comissão não tenha 
feito uma chamada de atenção aos
Estados-Membros que estão a efetuar 
cortes nos seus programas de educação 
para manterem o investimento em 
formação;

Or. es

Alteração 68
Jutta Steinruck

Projeto de parecer
N.º 11

Projeto de parecer Alteração

11. Relembra que existem desfasamentos e 
estrangulamentos de pessoal qualificado 
em muitas regiões e setores e que certos 
sistemas educativos e de formação não são 
adequados para responder aos requisitos do 
mercado; saúda as reformas dos sistemas 
de ensino e formação profissional 
empreendidas por vários 
Estados-Membros, a fim de adaptar as 
qualificações e competências, 
especialmente as dos jovens, às 
necessidades do mercado; relembra que 
quase todos os Estados-Membros 
necessitam empreender ações e fazer 
investimentos suplementares no domínio 
da educação e da formação;

11. Relembra que existem desfasamentos e 
estrangulamentos de pessoal qualificado 
em muitas regiões e setores e que certos 
sistemas educativos e de formação não são 
adequados para responder aos requisitos do 
mercado; saúda as reformas dos sistemas 
de ensino e formação profissional 
empreendidas por vários 
Estados-Membros, a fim de adaptar as 
qualificações e competências, 
especialmente as dos jovens, às 
necessidades do mercado; relembra que 
quase todos os Estados-Membros 
necessitam empreender ações e fazer 
investimentos suplementares no domínio 
da educação e da formação;  observa que 
as medidas de austeridade e os 
imperativos da consolidação orçamental 
não devem, de forma alguma, impedir o 
investimento em formação e em postos de 



PE516.693v01-00 40/51 AM\944149PT.doc

PT

trabalho não precários e seguros;

Or. de

Alteração 69
Inês Cristina Zuber

Projeto de parecer
N.º 11

Projeto de parecer Alteração

11. Relembra que existem desfasamentos e 
estrangulamentos de pessoal qualificado 
em muitas regiões e setores e que certos 
sistemas educativos e de formação não são 
adequados para responder aos requisitos do 
mercado; saúda as reformas dos sistemas
de ensino e formação profissional 
empreendidas por vários 
Estados-Membros, a fim de adaptar as 
qualificações e competências, 
especialmente as dos jovens, às 
necessidades do mercado; relembra que 
quase todos os Estados-Membros 
necessitam empreender ações e fazer 
investimentos suplementares no domínio 
da educação e da formação;

11. Relembra que existem desfasamentos e 
estrangulamentos de pessoal qualificado 
em muitas regiões e setores e que certos 
sistemas educativos e de formação não são 
adequados para responder aos requisitos do 
mercado; considera que as instituições de 
ensino e/ou de formação devem assegurar 
estágios curriculares para que os 
estudantes complementem os seus 
currículos, permitindo-lhes adquirir 
experiência no respetivo domínio de 
estudos e facilitando, assim, a sua 
experiência de aprendizagem e a sua 
compreensão das práticas de trabalho; 
relembra que quase todos os 
Estados-Membros necessitam empreender 
ações e fazer investimentos suplementares 
no domínio da educação e da formação;

Or. pt

Alteração 70
Evelyn Regner

Projeto de parecer
N.º 11

Projeto de parecer Alteração

11. Relembra que existem desfasamentos 
e estrangulamentos de pessoal qualificado 
em muitas regiões e setores e que certos 

11. Saúda as reformas dos sistemas de 
ensino e formação profissional 
empreendidas por vários 
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sistemas educativos e de formação não 
são adequados para responder aos 
requisitos do mercado; saúda as reformas 
dos sistemas de ensino e formação 
profissional empreendidas por vários 
Estados-Membros, a fim de adaptar as 
qualificações e competências, 
especialmente as dos jovens, às 
necessidades do mercado; relembra que 
quase todos os Estados-Membros 
necessitam empreender ações e fazer 
investimentos suplementares no domínio 
da educação e da formação;

Estados-Membros, a fim de adaptar as 
qualificações e competências, 
especialmente as dos jovens, às 
necessidades do mercado; salienta, neste 
contexto, as vantagens dos sistemas de 
formação dual; relembra que quase todos 
os Estados-Membros necessitam 
empreender ações e fazer investimentos 
suplementares no domínio da educação e 
da formação;

Or. de

Alteração 71
Deputada Marije Cornelissen

Projeto de parecer
N.º 11

Projeto de parecer Alteração

11. Relembra que existem desfasamentos e 
estrangulamentos de pessoal qualificado 
em muitas regiões e setores e que certos 
sistemas educativos e de formação não são 
adequados para responder aos requisitos do 
mercado; saúda as reformas dos sistemas 
de ensino e formação profissional 
empreendidas por vários 
Estados-Membros, a fim de adaptar as 
qualificações e competências, 
especialmente as dos jovens, às 
necessidades do mercado; relembra que 
quase todos os Estados-Membros
necessitam empreender ações e fazer 
investimentos suplementares no domínio 
da educação e da formação;

11. Relembra que existem desfasamentos e 
estrangulamentos de pessoal qualificado 
em muitas regiões e setores e que certos 
sistemas educativos e de formação não são 
adequados para responder aos requisitos do 
mercado e às necessidades dos 
trabalhadores; saúda as reformas dos 
sistemas de ensino e formação profissional 
empreendidas por vários 
Estados-Membros, a fim de adaptar as 
qualificações e competências, 
especialmente as dos jovens, às 
necessidades do mercado e dos (futuros) 
trabalhadores; relembra que quase todos 
os Estados-Membros necessitam 
empreender ações e fazer investimentos 
suplementares no domínio da educação e 
da formação;

Or. en
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Alteração 72
Deputada Marian Harkin

Projeto de parecer
N.º 11

Projeto de parecer Alteração

11. Relembra que existem desfasamentos e 
estrangulamentos de pessoal qualificado 
em muitas regiões e setores e que certos 
sistemas educativos e de formação não são 
adequados para responder aos requisitos do 
mercado; saúda as reformas dos sistemas 
de ensino e formação profissional 
empreendidas por vários 
Estados-Membros, a fim de adaptar as 
qualificações e competências, 
especialmente as dos jovens, às 
necessidades do mercado; relembra que 
quase todos os Estados-Membros 
necessitam empreender ações e fazer 
investimentos suplementares no domínio 
da educação e da formação;

11. Relembra que existem desfasamentos e 
estrangulamentos de pessoal qualificado 
em muitas regiões e setores e que certos 
sistemas educativos e de formação não são 
adequados para responder aos requisitos do 
mercado; saúda as reformas dos sistemas 
de ensino e formação profissional 
empreendidas por vários 
Estados-Membros, a fim de adaptar as 
qualificações e competências, 
especialmente as dos jovens, às 
necessidades do mercado; relembra que 
quase todos os Estados-Membros 
necessitam empreender ações e fazer 
investimentos suplementares no domínio 
da educação, da formação, da 
investigação, da inovação e do 
desenvolvimento;

Or. en

Alteração 73
Nadja Hirsch

Projeto de parecer
N.º 11-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

11-A. Observa que, para além da reforma 
dos setores da educação e da formação, é 
imprescindível dispor de uma estratégia 
de imigração baseada em critérios e 
sustentável a longo prazo para responder 
à escassez de trabalho qualificado e às 
alterações demográficas; 

Or. de
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Alteração 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Projeto de parecer
N.º 12

Projeto de parecer Alteração

12. Nota que a crise tem um duro e 
prolongado impacto nos níveis de 
desemprego dos Estados-Membros e na sua
situação social, que faz aumentar de forma 
insustentável a pobreza e a exclusão social, 
nomeadamente a pobreza infantil, as 
pessoas sem-abrigo, os trabalhadores em 
situação de pobreza e o sobre-
endividamento das famílias; apela neste 
contexto aos Estados-Membros para que 
reforcem as redes de segurança e 
assegurem a eficácia dos sistemas de apoio 
social responsáveis pelas pessoas afetadas;

12. Nota que a crise tem um duro e 
prolongado impacto nos níveis de 
desemprego dos Estados-Membros e na sua 
situação social, que faz aumentar de forma 
insustentável a pobreza e a exclusão social, 
nomeadamente a pobreza infantil, as 
pessoas sem-abrigo, os trabalhadores em 
situação de pobreza e o sobre-
endividamento das famílias; apela neste 
contexto aos Estados-Membros para que 
reforcem as redes de segurança e 
assegurem a eficácia dos sistemas de apoio 
social responsáveis pelas pessoas afetadas; 
salienta que a deterioração da situação 
económica e social levou ao esgotamento 
dos estabilizadores orçamentais a nível 
nacional em múltiplos Estados-Membros, 
ao passo que outros dispõem de amplas 
margens neste domínio; solicita à 
Comissão que apresente o mais depressa 
possível uma proposta de estabilizador 
automático europeu, tal como o definiu 
na sua Matriz Estratégica («Blueprint»), 
de dezembro de 2012;

Or. es

Alteração 75
Jutta Steinruck

Projeto de parecer
N.º 12

Projeto de parecer Alteração

12. Nota que a crise tem um duro e 12. Nota que a crise tem um duro e 
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prolongado impacto nos níveis de 
desemprego dos Estados-Membros e na sua 
situação social, que faz aumentar de forma 
insustentável a pobreza e a exclusão social, 
nomeadamente a pobreza infantil, as 
pessoas sem-abrigo, os trabalhadores em 
situação de pobreza e o sobre-
-endividamento das famílias; apela neste 
contexto aos Estados-Membros para que 
reforcem as redes de segurança e 
assegurem a eficácia dos sistemas de apoio 
social responsáveis pelas pessoas afetadas;

prolongado impacto nos níveis de 
desemprego dos Estados-Membros e na sua 
situação social, que faz aumentar de forma 
insustentável a pobreza e a exclusão social, 
nomeadamente a pobreza infantil, as 
pessoas sem-abrigo, os trabalhadores em 
situação de pobreza e o sobre-
-endividamento das famílias; apela neste 
contexto aos Estados-Membros para que 
reforcem as redes de segurança e 
assegurem a eficácia dos sistemas de apoio 
social responsáveis pelas pessoas afetadas; 
observa que as medidas de austeridade 
tendentes à consolidação orçamental não 
podem redundar no corte das 
indispensáveis prestações sociais às 
populações envolvidas;

Or. de

Alteração 76
Deputada Danuta Jazłowiecka

Projeto de parecer
N.º 12

Projeto de parecer Alteração

12. Nota que a crise tem um duro e 
prolongado impacto nos níveis de 
desemprego dos Estados-Membros e na sua 
situação social, que faz aumentar de forma 
insustentável a pobreza e a exclusão social, 
nomeadamente a pobreza infantil, as 
pessoas sem-abrigo, os trabalhadores em 
situação de pobreza e o sobre-
endividamento das famílias; apela neste 
contexto aos Estados-Membros para que 
reforcem as redes de segurança e
assegurem a eficácia dos sistemas de apoio 
social responsáveis pelas pessoas afetadas;

12. Nota que a crise tem um duro e 
prolongado impacto nos níveis de 
desemprego dos Estados-Membros e na sua 
situação social, que faz aumentar de forma 
insustentável a pobreza e a exclusão social, 
nomeadamente a pobreza infantil, as 
pessoas sem-abrigo, os trabalhadores em 
situação de pobreza e o sobre-
endividamento das famílias; apela, neste 
contexto, aos Estados-Membros para que 
reforcem as redes de segurança, assegurem 
a eficácia dos sistemas de apoio social 
responsáveis pelas pessoas afetadas e 
invistam em medidas de caráter 
preventivo;

Or. en
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Alteração 77
Evelyn Regner

Projeto de parecer
N.º 12

Projeto de parecer Alteração

12. Nota que a crise tem um duro e 
prolongado impacto nos níveis de 
desemprego dos Estados-Membros e na sua 
situação social, que faz aumentar de forma 
insustentável a pobreza e a exclusão social, 
nomeadamente a pobreza infantil, as 
pessoas sem-abrigo, os trabalhadores em 
situação de pobreza e o sobre-
-endividamento das famílias; apela neste 
contexto aos Estados-Membros para que 
reforcem as redes de segurança e 
assegurem a eficácia dos sistemas de apoio 
social responsáveis pelas pessoas afetadas;

12. Nota que a crise e a subsequente 
política de austeridade têm um duro e 
prolongado impacto nos níveis de 
desemprego dos Estados-Membros e na sua 
situação social, que faz aumentar de forma 
insustentável a pobreza e a exclusão social, 
nomeadamente a pobreza infantil, as 
pessoas sem-abrigo, os trabalhadores em 
situação de pobreza e o sobre-
-endividamento das famílias; apela, neste 
contexto, aos Estados-Membros para que 
reforcem as redes de segurança e 
assegurem a eficácia dos sistemas de apoio 
social responsáveis pelas pessoas afetadas;

Or. de

Alteração 78
Deputada Marije Cornelissen

Projeto de parecer
N.º 12

Projeto de parecer Alteração

12. Nota que a crise tem um duro e 
prolongado impacto nos níveis de 
desemprego dos Estados-Membros e na sua 
situação social, que faz aumentar de forma 
insustentável a pobreza e a exclusão social, 
nomeadamente a pobreza infantil, as 
pessoas sem-abrigo, os trabalhadores em 
situação de pobreza e o sobre-
-endividamento das famílias; apela neste 
contexto aos Estados-Membros para que 
reforcem as redes de segurança e 
assegurem a eficácia dos sistemas de apoio 
social responsáveis pelas pessoas afetadas;

12. Nota que a crise, exacerbada pelas 
políticas pró-cíclicas de consolidação 
orçamental, tem um duro e prolongado 
impacto nos níveis de desemprego dos 
Estados-Membros e na sua situação social, 
que faz aumentar de forma insustentável a 
pobreza e a exclusão social, nomeadamente 
a pobreza infantil, as pessoas sem-abrigo, 
as desigualdades sociais, os trabalhadores 
em situação de pobreza e o sobre-
-endividamento das famílias; apela, neste 
contexto, à Comissão e ao Conselho para 
que reconsiderem o ritmo e a 
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oportunidade da consolidação orçamental 
e ampliem ainda mais os prazos para a 
correção dos défices excessivos, a fim de 
viabilizar a criação de emprego; apela aos 
Estados-Membros para que reforcem as 
redes de segurança e assegurem a eficácia 
dos sistemas de apoio social responsáveis 
pelas pessoas afetadas;

Or. en

Alteração 79
Deputada Emer Costello

Projeto de parecer
N.º 12

Projeto de parecer Alteração

12. Nota que a crise tem um duro e 
prolongado impacto nos níveis de 
desemprego dos Estados-Membros e na sua 
situação social, que faz aumentar de forma 
insustentável a pobreza e a exclusão social, 
nomeadamente a pobreza infantil, as 
pessoas sem-abrigo, os trabalhadores em 
situação de pobreza e o sobre-
endividamento das famílias; apela neste 
contexto aos Estados-Membros para que 
reforcem as redes de segurança e 
assegurem a eficácia dos sistemas de apoio 
social responsáveis pelas pessoas afetadas;

12. Nota que a crise tem um duro e 
prolongado impacto nos níveis de 
desemprego dos Estados-Membros e na sua 
situação social, que faz aumentar de forma 
insustentável a pobreza e a exclusão social, 
nomeadamente a pobreza infantil, as 
pessoas sem-abrigo, os trabalhadores em 
situação de pobreza e o sobre-
endividamento das famílias; apela, neste 
contexto, aos Estados-Membros para que 
reforcem as redes de segurança e 
assegurem a eficácia dos sistemas de apoio 
social responsáveis pelas pessoas afetadas; 
insta a Comissão a ter em conta o impacto 
dos programas de ajustamento económico 
em curso nos progressos em direção aos 
grandes objetivos da Estratégia UE 2020 
efetuados pelos Estados-Membros que se 
encontram em dificuldades financeiras, 
exortando-a igualmente a aprovar 
alterações que visem harmonizar os 
programas de ajustamento com os 
objetivos da Estratégia UE 2020; 

Or. en
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Alteração 80
Sergio Gutiérrez Prieto

Projeto de parecer
N.º 12-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

12-A. Considera, neste contexto, que os 
sistemas públicos de pensões estão, em 
grande medida, a amortecer os efeitos 
sociais negativos; lamenta que as 
recomendações da Comissão, 
especialmente no que diz respeito à idade 
legal da reforma e à articulação entre esta 
e a expectativa de vida, tenham sido 
formuladas à revelia das recomendações 
do Parlamento Europeu constantes nos 
seus relatórios sobre o Livro Verde e o 
Livro Branco das Pensões;

Or. es

Alteração 81
Inês Cristina Zuber

Projeto de parecer
N.º 12-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

12-A. Salienta que, para saírem 
fortalecidos da crise económica e social e 
gozarem de maiores níveis de crescimento 
e assegurarem os sistemas de previdência 
a longo prazo, os Estados-Membros 
devem promover serviços públicos de 
qualidade, fazendo pleno uso do potencial 
da sua força de trabalho, a garantir os 
direitos dos trabalhadores, promover a 
negociação coletiva e a segurança social 
pública e universal; 

Or. pt
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Alteração 82
Sergio Gutiérrez Prieto

Projeto de parecer
N.º 13

Projeto de parecer Alteração

13. Saúda o facto de que este ano muitos 
Estados-Membros redobraram os seus 
esforços para envolver os parlamentos 
nacionais, os parceiros sociais e a 
sociedade civil na elaboração dos seus 
programas nacionais de reformas; salienta 
que o empenho, por parte de todos os 
interessados, no desenvolvimento das 
reformas necessárias é crucial para a sua 
concretização e o seu êxito;

13. Saúda o facto de que este ano muitos 
Estados-Membros redobraram os seus 
esforços para envolver os parlamentos 
nacionais, os parceiros sociais e a 
sociedade civil na elaboração dos seus 
programas nacionais de reformas; solicita à 
Comissão que exija aos Estados-Membros 
a salvaguarda da participação prévia dos 
parlamentos nacionais e dos parceiros 
sociais na elaboração dos programas 
nacionais de reforma e dos programas de 
estabilidade e convergência;

Or. es

Alteração 83
Deputada Marije Cornelissen

Projeto de parecer
N.º 13

Projeto de parecer Alteração

13. Saúda o facto de que este ano muitos
Estados-Membros redobraram os seus 
esforços para envolver os parlamentos 
nacionais, os parceiros sociais e a 
sociedade civil na elaboração dos seus 
programas nacionais de reformas; salienta 
que o empenho, por parte de todos os 
interessados, no desenvolvimento das
reformas necessárias é crucial para a sua 
concretização e o seu êxito.

13. Saúda o facto de que alguns
Estados-Membros não só redobraram os 
seus esforços para envolver os parlamentos 
nacionais, os parceiros sociais e a 
sociedade civil na elaboração dos seus 
programas nacionais de reforma, mas 
também exortaram estas entidades a 
apresentar contributos para as REP, 
embora se deva frisar que há que fazer 
mais para garantir uma legitimidade e 
uma capacidade de apropriação que 
sejam suficientes; salienta que o empenho, 
por parte de todos os interessados, no 
desenvolvimento de PNR e de REP 
ambiciosos e capazes de assegurar a 
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consecução dos objetivos da Estratégia 
UE 2020 é crucial para a sua concretização 
e o seu êxito. insta a Comissão a elaborar 
um código contendo orientações para a 
cooptação das partes interessadas, que 
seja monitorizado a partir do Semestre 
Europeu, a apoiar o financiamento da 
participação sistemática dos interessados 
a nível nacional no Semestre Europeu, 
requerendo a anexação dos contributos 
que essas entidades possam dar para os 
PNR, e a realizar uma audição anual 
conjuntamente com o Parlamento 
Europeu que envolva todos os 
interessados, a fim de avaliar os 
progressos relativos à consecução das 
metas e formular propostas para as REP;

Or. en

Alteração 84
Deputada Emer Costello

Projeto de parecer
N.º 13

Projeto de parecer Alteração

13. Saúda o facto de que este ano muitos 
Estados-Membros redobraram os seus 
esforços para envolver os parlamentos 
nacionais, os parceiros sociais e a 
sociedade civil na elaboração dos seus 
programas nacionais de reformas; salienta 
que o empenho, por parte de todos os 
interessados, no desenvolvimento das 
reformas necessárias é crucial para a sua 
concretização e o seu êxito.

13. Saúda o facto de que este ano muitos 
Estados-Membros redobraram os seus 
esforços para envolver os parlamentos 
nacionais, os parceiros sociais e a 
sociedade civil na elaboração dos seus 
programas nacionais de reformas; reitera o 
seu apelo no sentido de uma acrescida 
legitimidade democrática do Semestre 
Europeu e salienta que o empenho, por 
parte de todos os interessados, no 
desenvolvimento das reformas necessárias 
é crucial para a sua concretização e o seu 
êxito.

Or. en
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Alteração 85
Deputada Marije Cornelissen

Projeto de parecer
N.º 13-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

13-A. Convida a Comissão e o Conselho a 
firmarem um acordo interinstitucional 
com o Parlamento, para que este 
desempenhe plenamente o seu papel na 
elaboração e aprovação da Análise Anual 
do Crescimento e das Orientações para a 
Política Económica e o Emprego;

Or. en

Alteração 86
Sergio Gutiérrez Prieto

Projeto de parecer
N.º 13-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

13-A. Lamenta que o relatório do 
Parlamento Europeu sobre os Planos 
Nacionais de Reforma propostos pela 
Comissão tenha sido elaborado depois de 
o Conselho Europeu os ter aprovado; 
insta a Comissão a rever o calendário do 
Semestre Europeu, a fim de garantir a 
plena legitimidade democrática de todo o 
processo, especialmente depois de as 
recomendações por país se terem tornado 
vinculativas para os Estados-Membros, 
após a aprovação do «pacote de seis atos 
legislativos» (o chamado «Six-Pack»);

Or. es

Alteração 87
Deputada Pervenche Berès
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Projeto de parecer
N.º 13-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

13-A. Insta a Comissão a integrar este 
parecer na íntegra aquando da 
elaboração da Análise Anual do 
Crescimento de 2014; 

Or. en

Alteração 88
Deputada Marije Cornelissen

Projeto de parecer
N.º 13-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

13-B. Exorta a Comissão a apresentar 
uma proposta que significativamente 
reforce e melhore o envolvimento dos 
parceiros sociais da UE na conceção, 
execução e acompanhamento das 
orientações políticas aplicáveis aos 
domínios social e do emprego no âmbito 
do Semestre Europeu; 

Or. en


