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17.10.2012 A7-0312/1 

Alteração  1 

Emilie Turunen 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0312/2012 

Jean-Paul Gauzès 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2012 

(2012/2150(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Regista a ratificação do Tratado sobre 

Estabilidade, Coordenação e Governação 

na União Económica e Monetária por um 

número crescente dos 25 Estados-Membros 

que o assinaram; insta todos os outros 

Estados-Membros a ratificarem o Tratado o 

mais rapidamente possível; congratula-se 

com o resultado positivo do referendo 

irlandês sobre o referido Tratado; 

23. Regista a ratificação do Tratado sobre 

Estabilidade, Coordenação e Governação 

na União Económica e Monetária (TECG) 

por um número crescente dos 25 

Estados-Membros que o assinaram; insta 

todos os outros Estados-Membros a 

ratificarem o Tratado o mais rapidamente 

possível; congratula-se com o resultado 

positivo do referendo irlandês sobre o 

referido Tratado; insiste em que as partes 

contratantes respeitem plenamente o seu 

compromisso de incorporar o conteúdo do 

TECG, com base numa avaliação da 

experiência adquirida com a sua 

aplicação, no quadro jurídico da UE num 

período que não deve ultrapassar os cinco 

anos; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0312/2 

Alteração  2 

Emilie Turunen 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Elisa Ferreira 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0312/2012 

Jean-Paul Gauzès 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2012 

(2012/2150(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Observa, por exemplo, que nas 

recomendações específicas por país deste 

ano, a Comissão insta uma série de 

Estados-Membros a reestruturarem os 

sistemas nacionais de fixação de salários 

e/ou a baixarem os níveis salariais 

nacionais; sublinha que a autonomia dos 

parceiros sociais é um elemento 

fundamental de qualquer mercado laboral 

que funcione corretamente e que deve ser 

tida em consideração; 

13. Manifesta-se preocupado com a 

tendência crescente de a Comissão atentar 

contra a autonomia dos parceiros sociais; 

observa, por exemplo, que nas 

recomendações específicas por país deste 

ano, a Comissão insta uma série de 

Estados-Membros a reestruturarem os 

sistemas nacionais de fixação de salários 

e/ou a baixarem os níveis salariais 

nacionais; sublinha que esta tendência não 

é aceitável e que se lhe devia pôr termo; 

salienta que a autonomia dos parceiros 

sociais é um elemento fundamental de 

qualquer mercado laboral que funcione 

corretamente, que se encontra protegida, 

nomeadamente nos artigos 152.º e 153.º, 

n.º 5, do TFUE e que deve ser tida em 

consideração; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0312/3 

Alteração  3 

Emilie Turunen 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0312/2012 

Jean-Paul Gauzès 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2012 

(2012/2150(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Congratula-se com as medidas que 

foram propostas e considera que as 

mesmas devem ser progressivamente 

melhoradas a fim de alcançar finanças 

públicas sãs e sustentáveis, minimizar os 

desequilíbrios macroeconómicos e 

fomentar a competitividade, o que se 

traduzirá num aumento do crescimento e 

do emprego; sublinha a necessidade de 

haver uma coerência adequada no interior e 

entre as recomendações dirigidas aos 

vários Estados-Membros, tendo em vista 

uma melhor utilização do painel de 

avaliação macroeconómica e para que se 

tenha em consideração os efeitos colaterais 

negativos das políticas económicas 

adotadas por determinados 

Estados-Membros; 

6. Congratula-se com as medidas que 

foram propostas e considera que as 

mesmas devem ser progressivamente 

melhoradas a fim de alcançar finanças 

públicas sãs e sustentáveis, minimizar os 

desequilíbrios macroeconómicos e 

fomentar a competitividade, o que se 

traduzirá num aumento do crescimento e 

do emprego; sublinha a necessidade de 

haver uma coerência adequada no interior e 

entre as recomendações dirigidas aos 

vários Estados-Membros, tendo em vista 

uma melhor utilização do painel de 

avaliação macroeconómica e para que se 

tenha em consideração os efeitos colaterais 

negativos das políticas económicas 

adotadas por determinados Estados 

Membros; insta a Comissão a examinar os 

casos em que os Estados-Membros tanto 

registam permanentemente elevados 

défices da balança de transações 

correntes e perdas de competitividade 

como quando acumulam excedentes 

avultados na balança de transações 

correntes; 

Or. en 

 

 


