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Alteração 1
Mojca Kleva Kekuš

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com as recomendações 
específicas por país para 2013 e, em 
especial, o facto de se focalizarem em 
medidas ambiciosas para relançar o 
crescimento, combater o desemprego, criar 
empregos e melhorar a competitividade das 
economias da UE;

1. Congratula-se com as recomendações 
específicas por país (REP) para 2013 e, em 
especial, o facto de se focalizarem em 
medidas para relançar o crescimento, 
combater o desemprego, criar empregos e 
melhorar a competitividade das economias 
da UE; observa com preocupação que -
tendo em conta a pressão constante das 
crises económica, social, financeira e da 
dívida soberana - as REP não são, de um 
modo geral, suficientemente ambiciosas; 
neste contexto, chama a atenção para a 
falta de recomendações com vista ao 
restabelecimento urgentemente necessário 
da concessão de crédito à economia real e 
às PME, ao reforço da ligação entre as 
capacidades de investimento públicas e 
privadas, ao combate à fraude fiscal e à 
abordagem da dimensão social da UEM;

Or. en

Alteração 2
Mojca Kleva Kekuš

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Reitera a posição do Parlamento 
Europeu quanto à necessidade de reforçar 
a legitimidade democrática do processo do 
Semestre Europeu; salienta que os 
parlamentos nacionais e as autoridades 
regionais e locais têm um acesso muito 
limitado ao processo do Semestre 
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Europeu e que o seu papel é praticamente 
ignorado no âmbito das REP, apesar de a 
sua contribuição e participação serem 
necessárias a fim de aumentar as 
possibilidades de concretização das metas 
da estratégia «Europa 2020»;

Or. en

Alteração 3
Michael Theurer

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reitera a importância da Política de 
Coesão enquanto principal instrumento de 
investimento, que desempenha um papel 
fundamental para combater a crise e 
colocar a UE e as suas regiões na via do 
crescimento sustentável; realça, por 
conseguinte, a importância de assegurar 
meios orçamentais suficientes, no contexto 
das negociações do QFP, para os Fundos 
Estruturais e de Investimento da União 
Europeia, assinalando em particular a sua 
importante quota de investimento numa 
série de domínios como o emprego, a 
inovação, o desenvolvimento sustentável e 
o apoio às PME;

2. Reitera a importância da Política de 
Coesão enquanto principal instrumento de 
investimento a nível europeu, que 
desempenha um papel fundamental para 
combater a crise e colocar a UE e as suas 
regiões na via do crescimento sustentável; 
realça, por conseguinte, a importância de 
assegurar meios orçamentais suficientes e 
uma condicionalidade macroeconómica, 
no contexto das negociações do QFP, para 
os Fundos Estruturais e de Investimento da 
União Europeia, assinalando em particular 
a sua importante quota de investimento 
numa série de domínios como o emprego, a 
inovação, o desenvolvimento sustentável e 
o apoio às PME;

Or. de

Alteração 4
Mojca Kleva Kekuš

Projeto de parecer
N.º 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Reitera a importância da Política de 
Coesão enquanto principal instrumento de 
investimento, que desempenha um papel 
fundamental para combater a crise e 
colocar a UE e as suas regiões na via do 
crescimento sustentável; realça, por 
conseguinte, a importância de assegurar 
meios orçamentais suficientes, no contexto 
das negociações do QFP, para os Fundos 
Estruturais e de Investimento da União 
Europeia, assinalando em particular a sua 
importante quota de investimento numa 
série de domínios como o emprego, a 
inovação, o desenvolvimento sustentável e 
o apoio às PME;

2. Reitera a importância da Política de 
Coesão enquanto principal instrumento de 
investimento, que desempenha um papel 
fundamental para combater a crise, reduzir 
os desequilíbrios regionais e colocar a UE 
e as suas regiões na via do crescimento 
sustentável; realça, por conseguinte, a 
importância de assegurar meios 
orçamentais suficientes, no contexto das 
negociações do QFP, para os Fundos 
Estruturais e de Investimento da União 
Europeia, assinalando em particular a sua 
importante quota de investimento numa 
série de domínios como o emprego, a 
inovação, o desenvolvimento sustentável e 
o apoio às PME;

Or. en

Alteração 5
Mojca Kleva Kekuš

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Manifesta a sua profunda preocupação 
com a forte queda do investimento público 
e privado na economia produtiva e 
especialmente a nível local e regional; é de 
opinião que são necessárias medidas 
decisivas para reformar os mercados de 
produtos e de trabalho, adotar políticas 
salariais prudentes e basear o futuro 
modelo de crescimento na inovação e
transferir a produção para atividades de 
elevado valor acrescentado; manifesta a 
sua convicção de que os Fundos Estruturais 
e os Fundos de Investimento são essenciais 
para prevenir e mitigar eventuais 
insuficiências no que diz respeito aos 
aspetos acima referidos;

3. Manifesta a sua profunda preocupação 
com a forte queda do investimento público 
e privado na economia produtiva e 
especialmente a nível local e regional; é de 
opinião que são necessárias medidas 
decisivas para reformar os mercados de 
produtos e de trabalho, adotar políticas 
salariais prudentes e basear o futuro 
modelo de crescimento na inovação, na 
transição para uma economia ecológica e 
hipocarbónica e em atividades de elevado 
valor acrescentado; manifesta a sua 
convicção de que os Fundos Estruturais e 
os Fundos de Investimento são essenciais 
para reforçar, bem como para prevenir e 
mitigar eventuais insuficiências no que diz 
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respeito aos aspetos acima referidos;

Or. en

Alteração 6
Oldřich Vlasák

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Manifesta a sua profunda preocupação 
com a forte queda do investimento público 
e privado na economia produtiva e 
especialmente a nível local e regional; é de 
opinião que são necessárias medidas 
decisivas para reformar os mercados de 
produtos e de trabalho, adotar políticas 
salariais prudentes e basear o futuro 
modelo de crescimento na inovação e 
transferir a produção para atividades de 
elevado valor acrescentado; manifesta a 
sua convicção de que os Fundos Estruturais 
e os Fundos de Investimento são essenciais 
para prevenir e mitigar eventuais 
insuficiências no que diz respeito aos 
aspetos acima referidos;

3. Manifesta a sua profunda preocupação 
com a forte queda do investimento público 
e privado na economia produtiva e 
especialmente a nível local e regional; é de 
opinião que são necessárias medidas 
decisivas para reformar os mercados de 
produtos e de trabalho, adotar políticas 
salariais prudentes e basear o futuro 
modelo de crescimento na inovação e 
transferir a produção para atividades de 
elevado valor acrescentado; manifesta a 
sua convicção de que os Fundos Estruturais 
e os Fundos de Investimento são essenciais 
para prevenir e mitigar eventuais 
insuficiências no que diz respeito aos 
aspetos acima referidos, bem como para 
promover os investimentos públicos; 
salienta as oportunidades que poderiam 
ser aproveitadas nos Estados-Membros 
para apoiar os investimentos públicos 
através dos Fundos Estruturais se se 
conferisse uma certa flexibilidade aos 
procedimentos financeiros destes fundos, 
por exemplo, através do aumento das 
taxas de cofinanciamento dos Estados que 
adiram a um programa de ajustamento e 
recebam assistência financeira da UE ou 
do prolongamento da regra de anulação 
de autorizações por um ano para todos os 
Estados-Membros no período de 
programação 2007-2013 (como será o 
caso no período de programação 
2014-2020).
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Or. en

Alteração 7
Michael Theurer

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Manifesta a sua profunda preocupação 
com a forte queda do investimento público 
e privado na economia produtiva e 
especialmente a nível local e regional; é de 
opinião que são necessárias medidas 
decisivas para reformar os mercados de 
produtos e de trabalho, adotar políticas 
salariais prudentes e basear o futuro 
modelo de crescimento na inovação e 
transferir a produção para atividades de 
elevado valor acrescentado; manifesta a 
sua convicção de que os Fundos Estruturais 
e os Fundos de Investimento são essenciais 
para prevenir e mitigar eventuais 
insuficiências no que diz respeito aos 
aspetos acima referidos;

3. Manifesta a sua profunda preocupação 
com a forte queda do investimento público 
e privado na economia produtiva e 
especialmente a nível local e regional; é de 
opinião que são necessárias medidas 
decisivas para reformar os mercados de 
produtos e de trabalho, adotar políticas 
salariais prudentes e basear o futuro 
modelo de crescimento na inovação e 
transferir a produção para atividades de 
elevado valor acrescentado; considera que 
uma política económica sustentável 
requer condições muito favoráveis para a 
criação de novas empresas; manifesta a 
sua convicção de que os Fundos Estruturais 
e os Fundos de Investimento são essenciais 
para prevenir e mitigar eventuais 
insuficiências no que diz respeito aos 
aspetos acima referidos;

Or. de

Alteração 8
Mojca Kleva Kekuš

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Realça que, num momento de 
pesadas restrições orçamentais e de 
reduzida capacidade de concessão de 
crédito no setor privado, os fundos 
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estruturais e de investimento da UE 
constituem uma alavanca essencial para 
estimular a economia, nomeadamente 
através da utilização de instrumentos 
financeiros inovadores; considera que 
uma maior utilização de instrumentos 
financeiros inovadores no âmbito da 
Política de Coesão pode promover 
parcerias público-privadas, alcançar um 
efeito multiplicador com o orçamento da 
UE, garantir um importante fluxo de 
financiamento para investimentos 
regionais estratégicos e aumentar o 
potencial de crescimento da UE; neste 
contexto, acolhe com agrado o importante 
papel que os novos instrumentos 
financeiros inovadores irão desempenhar 
no âmbito da Política de Coesão no 
período de programação 2014-2020; 
exorta a Comissão a conferir igualmente 
uma posição mais clara aos instrumentos 
financeiros no âmbito das REP e a 
reforçar o alinhamento dos fundos 
estruturais e de investimento europeus 
com os programas do BEI, 
nomeadamente no domínio das garantias 
de empréstimos para as PME e as 
microempresas;

Or. en

Alteração 9
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Declara-se preocupado com o facto 
de, em determinadas regiões da Europa, o 
processo de desindustrialização maciça 
ter prosseguido, conduzindo a desemprego 
excessivo e a inúmeros problemas 
demográficos;
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Or. ro

Alteração 10
Mojca Kleva Kekuš

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Observa com preocupação que o 
financiamento da economia produtiva, 
nomeadamente das PME, não foi 
restabelecido em toda a UE, sendo as 
regiões menos desenvolvidas as mais 
seriamente afetadas; salienta que as 
crescentes diferenças a nível do acesso ao 
crédito podem aumentar ainda mais as 
disparidades regionais; realça, por 
conseguinte, a importância da capacidade 
dos fundos estruturais e de investimento 
europeus de estabelecerem uma ligação 
entre o investimento público e privado e 
de criarem fontes de financiamento 
alternativas para as PME; insta a 
Comissão a garantir, em tempo oportuno 
e antes do início do período de 
programação 2014-2020, a transparência 
e a clareza jurídica no que se refere à 
utilização dos instrumentos financeiros 
inovadores disponíveis;

Or. en

Alteração 11
Mojca Kleva Kekuš

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Considera que, embora as medidas de 
proteção financeira promulgadas pelo BCE 

4. Considera que, embora as medidas de 
proteção financeira promulgadas pelo BCE 
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tenham acalmado os mercados financeiros, 
o problema de competitividade na zona 
euro continua por resolver;

tenham contribuído para a estabilidade da 
zona euro e acalmado os mercados 
financeiros, o problema de competitividade 
na zona euro continua por resolver;

Or. en

Alteração 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Congratula-se com as reformas do 
mercado de trabalho destinadas a melhorar 
a sua resiliência, introduzir mais 
flexibilidade interna e externa, reduzir a 
segmentação e facilitar a transição entre 
empregos; recorda, contudo, que são 
necessárias reformas mais amplas e mais 
profundas, nomeadamente com vista a 
melhorar a mobilidade no mercado de 
trabalho e, em especial, a mobilidade dos 
jovens, com especial incidência na 
melhoria das oportunidades profissionais 
dos jovens, em especial dos que enfrentam 
dificuldades para se integrarem no mercado 
de trabalho, assim como com vista a 
fornecer assistência na procura de emprego 
e estabelecer ligações claras e transparentes 
entre o ensino e a formação, a fim de 
alcançar uma melhor adequação entre as 
qualificações e os empregos disponíveis;

5. Congratula-se com as reformas do 
mercado de trabalho destinadas a melhorar 
a sua resiliência, introduzir mais 
flexibilidade interna e externa, reduzir a 
segmentação e facilitar a transição entre 
empregos; recorda, contudo, que são 
necessárias reformas mais amplas e mais 
profundas, nomeadamente com vista a 
melhorar a mobilidade no mercado de 
trabalho e, em especial, a mobilidade dos 
jovens, com especial incidência na 
melhoria das oportunidades profissionais 
dos jovens e na promoção dos programas 
de empreendedorismo que lhes são 
destinados, em especial dos que enfrentam 
dificuldades para se integrarem no mercado 
de trabalho, assim como com vista a 
fornecer assistência na procura de emprego 
e estabelecer ligações claras e transparentes 
entre o ensino e a formação, a fim de 
alcançar uma melhor adequação entre as 
qualificações e os empregos disponíveis, a 
fim de evitar o aumento do défice de 
mão-de-obra qualificada;

Or. ro

Alteração 13
Mojca Kleva Kekuš
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Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Congratula-se com as reformas do 
mercado de trabalho destinadas a melhorar 
a sua resiliência, introduzir mais 
flexibilidade interna e externa, reduzir a 
segmentação e facilitar a transição entre 
empregos; recorda, contudo, que são 
necessárias reformas mais amplas e mais 
profundas, nomeadamente com vista a 
melhorar a mobilidade no mercado de 
trabalho e, em especial, a mobilidade dos 
jovens, com especial incidência na
melhoria das oportunidades profissionais 
dos jovens, em especial dos que enfrentam 
dificuldades para se integrarem no mercado 
de trabalho, assim como com vista a 
fornecer assistência na procura de emprego 
e estabelecer ligações claras e transparentes 
entre o ensino e a formação, a fim de 
alcançar uma melhor adequação entre as 
qualificações e os empregos disponíveis;

5. Congratula-se com as reformas do 
mercado de trabalho destinadas a melhorar 
a sua resiliência, introduzir mais 
flexibilidade interna e externa, reduzir a 
segmentação e facilitar a transição entre 
empregos; recorda, contudo, que são 
necessárias reformas mais amplas e mais 
profundas, nomeadamente com vista a 
melhorar a mobilidade no mercado de 
trabalho e, em especial, a mobilidade dos 
jovens; neste contexto, e tendo em conta 
os dados alarmantes relativos ao 
desemprego entre os jovens na Europa, 
insta a Comissão a conferir especial 
incidência à melhoria das oportunidades 
profissionais dos jovens, em especial dos 
que enfrentam dificuldades para se 
integrarem no mercado de trabalho, assim 
como com vista a fornecer assistência na 
procura de emprego e estabelecer ligações 
claras e transparentes entre o ensino e a 
formação, a fim de alcançar uma melhor 
adequação entre as qualificações e os 
empregos disponíveis;

Or. en

Alteração 14
Michael Theurer

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Congratula-se com as reformas do 
mercado de trabalho destinadas a melhorar 
a sua resiliência, introduzir mais 
flexibilidade interna e externa, reduzir a 
segmentação e facilitar a transição entre 

5. Congratula-se com as reformas do 
mercado de trabalho destinadas a melhorar 
a sua resiliência, introduzir mais 
flexibilidade interna e externa, reduzir a 
segmentação e facilitar a transição entre 
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empregos; recorda, contudo, que são 
necessárias reformas mais amplas e mais 
profundas, nomeadamente com vista a 
melhorar a mobilidade no mercado de 
trabalho e, em especial, a mobilidade dos 
jovens, com especial incidência na 
melhoria das oportunidades profissionais 
dos jovens, em especial dos que enfrentam 
dificuldades para se integrarem no mercado 
de trabalho, assim como com vista a 
fornecer assistência na procura de emprego 
e estabelecer ligações claras e transparentes 
entre o ensino e a formação, a fim de 
alcançar uma melhor adequação entre as 
qualificações e os empregos disponíveis;

empregos; recorda, contudo, que são 
necessárias reformas mais amplas e mais 
profundas, nomeadamente com vista a 
melhorar a mobilidade no mercado de 
trabalho e, em especial, a mobilidade dos 
jovens, com especial incidência na 
melhoria das oportunidades profissionais 
dos jovens, em especial dos que enfrentam 
dificuldades para se integrarem no mercado 
de trabalho, assim como com vista a 
fornecer assistência na procura de emprego 
e estabelecer ligações claras e transparentes 
entre o ensino e a formação, a fim de 
alcançar uma melhor adequação entre as 
qualificações e os empregos disponíveis; 
reconhece que o sistema de formação 
dual é, em larga medida, ajustado às 
necessidades do mercado de trabalho e 
facilita a procura de emprego por parte 
dos jovens;

Or. de

Alteração 15
Seán Kelly

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Destaca a necessidade de dar 
prioridade a todas as medidas disponíveis 
para combater a crise de desemprego 
entre os jovens;

Or. en

Alteração 16
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-A. Considera que necessitamos, mais do 
que nunca, de reformas estruturais a nível 
regional, nacional e da UE para criar 
oportunidades de emprego dirigidas à 
mão-de-obra jovem; salienta que tais 
esforços devem orientar-se 
particularmente para a harmonização 
entre as estratégias da União em matéria 
de emprego e as futuras necessidades da 
economia europeia;

Or. ro

Alteração 17
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Destaca a necessidade de continuar 
os programas de apoio ao 
desenvolvimento do empreendedorismo 
dos jovens mediante a criação de viveiros 
de empresas destinados aos jovens, a 
melhoria do acesso a fundos europeus e a 
consultoria em negócios;

Or. ro

Alteração 18
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Considera que cumpre adotar 
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medidas urgentes que consolidem a 
competitividade da UE no plano mundial 
e que gerem um crescimento interno 
sustentável; realça que cumpre envidar 
esforços em prol da criação de 
mecanismos de apoio inovadores, através 
dos quais as PME possam aceder a 
créditos menos onerosos e mais acessíveis, 
bem como da melhoria do ambiente 
empresarial mediante a promoção de 
novas fontes de capital, designadamente a 
concessão de empréstimos entre empresas, 
e a facilitação do acesso ao capital de 
risco;

Or. ro

Alteração 19
Michael Theurer

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Congratula-se com a diminuição do 
número de Estados-Membros sujeitos ao 
procedimento relativo aos défices 
excessivos; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a explorarem todas as 
margens de flexibilidade inerentes à parte 
preventiva do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento (PEC) para operar um 
equilíbrio entre as necessidades de 
investimento público produtivo e os 
objetivos de disciplina orçamental, por 
exemplo, excluindo os níveis totais de 
cofinanciamento nacional dos Fundos 
Estruturais e de Investimento europeus dos 
limites do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento, ou baseando os cálculos para 
aplicação do Pacto nas necessidades 
líquidas e não brutas de financiamento do 
Estado.

7. Congratula-se com a diminuição do 
número de Estados-Membros sujeitos ao 
procedimento relativo aos défices 
excessivos e com o facto de os 
Estados-Membros estarem a reduzir as 
suas dívidas e a consolidar os seus 
orçamentos; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a explorarem todas as 
margens de flexibilidade inerentes à parte 
preventiva do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento (PEC) para operar um 
equilíbrio entre as necessidades de 
investimento público produtivo e os 
objetivos de disciplina orçamental, por 
exemplo, excluindo os níveis totais de 
cofinanciamento nacional dos Fundos 
Estruturais e de Investimento europeus dos 
limites do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento, ou baseando os cálculos para 
aplicação do Pacto nas necessidades 
líquidas e não brutas de financiamento do 
Estado.
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Or. de

Alteração 20
Mojca Kleva Kekuš

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Relembra a posição do Parlamento 
Europeu contra a condicionalidade 
macroeconómica proposta no âmbito das 
negociações do QFP relativamente aos 
fundos estruturais e de investimento da 
União Europeia, uma vez que tal puniria 
as regiões pelo eventual incumprimento 
dos procedimentos em matéria de 
governação económica a nível nacional, 
embora não haja qualquer relação entre o 
desempenho das políticas a nível regional 
e a nível dos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 21
Mojca Kleva Kekuš

Projeto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-B. Insta a Comissão a concluir a UEM 
mediante a apresentação de propostas 
legislativas relacionadas com o pilar 
social; salienta que um painel social que 
sirva de alicerce desse pilar deve incluir 
igualmente especificidades regionais e 
locais relevantes;

Or. en


