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Relatório A8-0162/2019
Marian Harkin
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 
emprego na Análise Anual do Crescimento para 2019
(2018/2120(INI))

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Observa que a UE continua a ser 
afetada por problemas estruturais que 
carecem de solução; reconhece que as 
medidas de austeridade não são adequadas 
para oferecer soluções sustentáveis para 
esses problemas; sublinha a necessidade 
imperativa de impulsionar a procura 
interna, promovendo o investimento 
público e privado, as reformas estruturais 
social e economicamente equilibradas que 
reduzam as desigualdades e promovam 
empregos de qualidade e inclusivos, o 
crescimento sustentável, o investimento 
social e a consolidação orçamental 
responsável, contribuindo, assim, para 
garantir uma via favorável para um reforço 
da coesão e um ambiente de convergência 
social ascendente para as empresas e os 
serviços públicos, com vista à criação de 
mais emprego de qualidade, ao mesmo 
tempo que se equilibram as dimensões 
sociais e económicas; sublinha que essas 
prioridades só serão alcançadas se for dada 
prioridade ao investimento no capital 
humano no contexto de uma estratégia 
comum;

18. Observa que a UE continua a ser 
afetada por problemas estruturais que 
carecem de solução; reconhece que as 
medidas de austeridade, por si só, não são 
adequadas para oferecer soluções 
sustentáveis para esses problemas; sublinha 
a necessidade imperativa de impulsionar a 
procura interna, promovendo o 
investimento público e privado, as 
reformas estruturais social e 
economicamente equilibradas que reduzam 
as desigualdades e promovam empregos de 
qualidade e inclusivos, o crescimento 
sustentável, o investimento social e a 
consolidação orçamental responsável, 
contribuindo, assim, para garantir uma via 
favorável para um reforço da coesão e um 
ambiente de convergência social 
ascendente para as empresas e os serviços 
públicos, com vista à criação de mais 
emprego de qualidade, ao mesmo tempo 
que se equilibram as dimensões sociais e 
económicas; sublinha que essas prioridades 
só serão alcançadas se for dada prioridade 
ao investimento no capital humano no 
contexto de uma estratégia comum;
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