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17.10.2012 A7-0312/6 

Alteração  6 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A7-0312/2012 

Jean-Paul Gauzès 

O Semestre Europeu para a Coordenação das Políticas Económicas: aplicação das prioridades 

para 2012 

2012/2150(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando B-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  B-A. Considerando que o contexto 

económico permanece incerto e que em 

2010 os Estados-Membros se 

comprometeram com os objetivos Europa 

2020 de desenvolvimento de uma 

economia da UE inteligente, sustentável e 

inclusiva; considerando que no entanto a 

UE não está na via para alcançar os 

objetivos Europa 2020 no prazo 

estabelecido, uma vez que os objetivos 

nacionais combinados são demasiado 

baixos e as medidas tomadas 

relativamente a quase todos os objetivos, 

especialmente os que dizem respeito à 

eficiência energética, emprego, redução 

da pobreza e investigação e 

desenvolvimento, não levaram a 

progressos significativos; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0312/7 

Alteração  7 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A7-0312/2012 

Jean-Paul Gauzès 

O Semestre Europeu para a Coordenação das Políticas Económicas: aplicação das prioridades 

para 2012 

2012/2150(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  8-A. Acolhe favoravelmente a ênfase 

colocada nos programas de eficiência dos 

recursos, que têm um potencial 

significativo em termos de emprego, 

beneficiando também o ambiente, 

fornecendo empregos sustentáveis e 

oferecendo um rendimento claro sobre o 

investimento, para as finanças tanto 

públicas quanto privadas;  

Or. en 
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17.10.2012 A7-0312/8 

Alteração  8 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A7-0312/2012 

Jean-Paul Gauzès 

O Semestre Europeu para a Coordenação das Políticas Económicas: aplicação das prioridades 

para 2012 

2012/2150(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  10-A. Solicita à Comissão que apresente 

um forte programa social conjugado com 

uma fiscalização estreita, incluindo uma 

lista de prioridades e objetivos comuns no 

quadro da estratégia Europa 2020; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0312/9 

Alteração  9 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A7-0312/2012 

Jean-Paul Gauzès 

O Semestre Europeu para a Coordenação das Políticas Económicas: aplicação das prioridades 

para 2012 

2012/2150(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 29-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  29-A. Apela à Comissão para que elabore 

um relatório sobre os progressos 

realizados no que respeita ao apelo do 

Parlamento na sua resolução de 1 de 

dezembro de 2011 sobre o Semestre 

Europeu para a Coordenação das 

Políticas Económicas no sentido de que a 

Comissão solicitasse à sociedade civil e 

aos parceiros sociais que contribuíssem 

com um relatório-sombra anual sobre os 

progressos dos Estados-Membros no que 

respeita aos objetivos principais e à 

implementação das medidas propostas nos 

PNR; 

Or. en 



 

AM\916348PT.doc  PE493.634v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

17.10.2012 A7-0312/10 

Alteração  10 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A7-0312/2012 

Jean-Paul Gauzès 

O Semestre Europeu para a Coordenação das Políticas Económicas: aplicação das prioridades 

para 2012 

2012/2150(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 29-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  29-B. Solicita à Comissão e ao Conselho 

que acordem em medidas concretas que 

melhorem a participação dos parceiros 

sociais, ONG e autoridades locais na 

formulação e implementação de políticas 

sustentadas no quadro do Semestre 

Europeu, tanto a nível nacional quanto 

europeu; acolhe com agrado o facto de a 

presidência  cipriota ter identificado este 

desafio como uma das suas prioridades; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0312/11 

Alteração  11 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A7-0312/2012 

Jean-Paul Gauzès 

O Semestre Europeu para a Coordenação das Políticas Económicas: aplicação das prioridades 

para 2012 

2012/2150(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 29-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  29-C. Apela aos Estados-Membros para 

que acordem em procedimentos que 

permitam a promoção do diálogo social, 

um debate parlamentar genuíno e a 

participação dos interessados na 

formulação e implementação dos PNR, e 

que incluam uma análise englobada nos 

seus PNR explicando quem participou e 

de que forma; solicita à Comissão que 

tenha em conta as diferentes práticas 

nacionais no que respeita aos 

procedimentos parlamentares e à 

participação dos trabalhadores no 

Semestre Europeu, e que publique as suas 

conclusões num relatório em janeiro de 

2013; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0312/12 

Alteração  12 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A7-0312/2012 

Jean-Paul Gauzès 

O Semestre Europeu para a Coordenação das Políticas Económicas: aplicação das prioridades 

para 2012 

2012/2150(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 37-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  37-A. Solicita à Comissão que chegue a 

acordo com o Parlamento sobre um 

formato para as AAC que permita ao 

Parlamento alterá-lo antes da aprovação 

pelo Conselho, por forma a assegurar que 

um processo decisório interinstitucional 

transparente culmine em orientações 

políticas estabelecidas de comum acordo e 

democraticamente legítimas;  

Or. en 
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17.10.2012 A7-0312/13 

Alteração  13 

Pervenche Berès 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A7-0312/2012 

Jean-Paul Gauzès 

O Semestre Europeu para a Coordenação das Políticas Económicas: aplicação das prioridades 

para 2012 

2012/2150(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 37-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  37-B. Solicita à Comissão que melhore a 

qualidade, transparência e 

responsabilidade democrática do Semestre 

Europeu, propondo legislação que defina 

os requisitos formais no que respeita ao 

formato e calendário dos documentos a 

apresentar pelos Estados-Membros como 

parte do Semestre Europeu, incluindo 

obrigações específicas no que respeita à 

monitorização dos progressos em direção 

aos objetivos Europa 2020, e 

procedimentos democráticos e 

transparentes que levem à formulação de 

recomendações específicas a cada país; 

Or. en 

 

 


