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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Assuntos Económicos 
e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 

I.    as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

– Tendo em conta o artigo 148.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

A. Considerando que o reforço da coordenação e da governação da política económica se 
tornou uma necessidade crucial, a fim de fomentar um crescimento sustentável e a criação 
de emprego na UE,

B. Considerando que as políticas de emprego desempenham um papel central na promoção 
do crescimento e da competitividade, bem como na prevenção dos desequilíbrios 
macroeconómicos,

II. as seguintes sugestões no anexo à proposta de resolução:

Criação de um quadro de supervisão multilateral

1. Criar um quadro de supervisão composto por dois pilares – políticas económicas e 
políticas de emprego – com base nos artigos 121.º e 148.º do TFUE;

2. Reforçar o papel da Comité do Emprego, tal como previsto no artigo 150.º do TFUE, na 
abordagem das questões de emprego transfronteiriças;

3. Considera que, em todas as avaliações orçamentais, as reformas estruturais empreendidas 
pelos Estados-Membros deveriam ser tidas em consideração, nomeadamente, as reformas 
nos sectores das pensões e da saúde; 

4. Assegurar que o Semestre Europeu viabiliza um contributo genuíno e atempado por todas 
as partes interessadas;

5. Providenciar no sentido de o PE ser adequadamente associado ao ciclo de supervisão das 
políticas económicas e de emprego;

6. Introduzir um quadro sólido e transparente de controlo e avaliação aplicável às 
Orientações para as Políticas de Emprego com base nos grandes objectivos da UE, 
estabelecidos através de sub-objectivos, indicadores e painéis de avaliação apropriados;

Reforço das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC)

7. Instaurar um sistema de sanções que exclui as rubricas orçamentais destinadas a melhorar 
o emprego e as condições sociais dos trabalhadores, nomeadamente o Fundo Social 
Europeu (FSE) e o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG);

Regulamentação dos mercados financeiros
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8. Encorajar medidas de apoio a políticas de remuneração sólidas que se centrem no 
crescimento sustentável a longo prazo e não nos lucros a curto prazo; tais iniciativas 
devem aplicar-se a todo o sector financeiro.


