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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 as seguintes sugestões na
proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com a existência de um quadro europeu de governação económica que, 
assegurando uma coordenação mais estreita das políticas com o objetivo de prevenir 
desequilíbrios importantes, favorece um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, 
de acordo com os objetivos fixados pela Estratégia Europa 2020;

2. Saúda a iniciativa da Comissão de proceder a um primeiro exame da eficácia deste 
quadro, a fim de avaliar a aplicação efetiva e uniforme das regras de governação, tanto 
pelos Estados-Membros, como pela Comissão; sugere igualmente que este exame 
constitua oportunidade para uma troca de pontos de vista sobre os meios de aprofundar o 
quadro;

3. Incentiva o reforço e o aprofundamento do Semestre Europeu enquanto meio de prevenir 
eficazmente uma crise; saúda, neste sentido, a proposta da Comissão de focalizar a sua 
ação, não só sobre a responsabilidade orçamental, mas também sobre os investimentos e 
as reformas estruturais, a fim de aliar a economia de mercado ao progresso social;

4. Propõe que sejam organizadas reuniões comuns entre o Conselho EPSCO e o Conselho 
ECOFIN, a fim de promover políticas socioeconómicas coordenadas que visem reforçar a 
competitividade na Europa, mas também potenciar de forma duradoura o crescimento e o 
emprego;

5. Salienta a importância de um painel de indicadores sociais no relatório sobre o sistema de 
alerta, a fim de identificar a montante do impacto social das medidas destinadas a corrigir 
os desequilíbrios macroeconómicos; solicita à Comissão que efetue uma avaliação do seu 
alcance e da sua eficácia;

6. Solicita ao Estados-Membros que implementem as recomendações específicas por países 
para apoiar o crescimento e o emprego; solicita à Comissão que apresente ao Parlamento 
Europeu uma avaliação anual dos progressos realizados na implementação efetiva dessas 
recomendações, a qual poderia ser objeto de um anexo ao relatório sobre o crescimento;

7. Solicita à Comissão Europeia que, em colaboração com o BEI, facilite o acesso aos 
financiamentos previstos pelo Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, em 
articulação com o Fundo Europeu de Investimento, por parte das PME, que são a principal 
fonte de emprego na Europa;

8. Solicita aos Estados-Membros que, a fim de avançar para as políticas orçamentais mais 
eficazes e mais especificamente orientadas, prossigam a via da modernização dos seus 
mercados de trabalho e dos seus sistemas de proteção social; incentiva, para este efeito, o 
intercâmbio das melhores práticas;

9. Incentiva os Estados-Membros a utilizarem, perante a urgência da situação de desemprego 
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dos jovens, os recursos disponíveis de forma eficaz e especificamente orientada através da 
implementação da iniciativa para o emprego dos jovens, e recomenda igualmente que se 
apoie a mobilidade transfronteiras através do desenvolvimento do portal EURES, como 
vetor de emprego para os jovens;

10. Recomenda que, a fim de aumentar o controlo democrático, o Parlamento Europeu, os 
parlamentos nacionais e os parceiros sociais sejam mais implicados no diálogo económico 
entre os Estados-Membros e a Comissão Europeia.


