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Alteração 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
em nome do Grupo PPE

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 2

Proposta de resolução Alteração

2. Salienta que os objetivos e 
compromissos sociais da UE são tão 
importantes como os seus objetivos 
económicos; salienta que a necessidade de 
investir no desenvolvimento social não é 
apenas um meio de garantir que o 
crescimento económico e a convergência 
possam ser alcançados, mas também deve 
ser, por si só, um objetivo específico; 
congratula-se com o reconhecimento da 
importância do pilar social e com a 
necessidade de reforçar a dimensão social 
da UE, bem como de dar resposta às 
desigualdades entre as regiões e dentro de 
cada região; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a reforçarem os direitos 
sociais através da aplicação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais (PEDS), de 
forma a construir uma verdadeira dimensão 
social da UE, nomeadamente tendo em 
conta os estudos  recentes e melhorando a 
visibilidade política e o impacto do painel 
de avaliação dos principais indicadores 
sociais e de emprego, cumprindo ao 
mesmo tempo todas as recomendações 
específicas por país, incluindo as que 
visam ações transformadoras para uma 
união mais sustentável do ponto de vista 
social, económico e ambiental; exorta a 
Comissão a utilizar os 20 princípios do 
PEDS como marcadores para avaliar o 

2. Salienta que os objetivos e 
compromissos sociais da UE são tão 
importantes como os seus objetivos 
económicos; salienta que a necessidade de 
investir no desenvolvimento social não é 
apenas um meio de garantir que o 
crescimento económico e a convergência 
possam ser alcançados, mas também deve 
ser, por si só, um objetivo específico; 
congratula-se com o reconhecimento da 
importância do pilar social e com a 
necessidade de reforçar a dimensão social 
da UE, bem como de dar resposta às 
desigualdades entre as regiões e dentro de 
cada região; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a reforçarem os direitos 
sociais através da aplicação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais (PEDS), de 
forma a construir uma verdadeira dimensão 
social da UE, nomeadamente tendo em 
conta os estudos  recentes e melhorando a 
visibilidade política e o impacto do painel 
de avaliação dos principais indicadores 
sociais e de emprego, cumprindo ao 
mesmo tempo todas as recomendações 
específicas por país, incluindo as que 
visam ações transformadoras para uma 
união mais sustentável do ponto de vista 
social, económico e ambiental; exorta a 
Comissão a utilizar os 20 princípios do 
PEDS como marcadores para avaliar o 
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sucesso dos países em integrarem o seu 
empenho nas suas políticas económicas, 
bem como para reforçarem a sua 
capacidade de acompanhamento da 
situação social; salienta que as 
considerações sociais e em matéria de 
emprego devem ser colocadas em pé de 
igualdade com as questões económicas no 
âmbito do procedimento relativo aos 
desequilíbrios macroeconómicos;

sucesso dos países em integrarem o seu 
empenho nas suas políticas económicas, 
bem como para reforçarem a sua 
capacidade de acompanhamento da 
situação social; salienta que os indicadores 
de emprego devem ser colocados em pé de 
igualdade com as questões económicas, 
permitindo assim que desencadeiem 
análises aprofundadas e medidas 
corretivas nos Estados-Membros em 
causa;
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Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0162/2019
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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 40

Proposta de resolução Alteração

40. Salienta que deve ser concedido a 
todas as pessoas o acesso universal a 
pensões de reforma e de velhice, públicas, 
baseadas na solidariedade e adequadas; 
reconhece os desafios enfrentados pelos 
Estados-Membros para reforçarem a 
sustentabilidade dos regimes de pensões, 
mas sublinha a importância de 
salvaguardar a solidariedade nesses 
regimes; considera que a melhor forma de 
garantir a sustentabilidade, a segurança e a 
adequação das pensões de reforma das 
mulheres e dos homens é aumentar a taxa 
global de emprego, criar mais empregos de 
qualidade para todas as idades, 
melhorando as condições de trabalho e de 
emprego, e afetar os recursos públicos 
complementares necessários; considera 
que as reformas dos regimes de pensões 
devem incidir, nomeadamente, na idade 
efetiva de reforma e refletir as tendências 
do mercado de trabalho, as taxas de 
natalidade, a situação em matéria de saúde 
e de riqueza, as condições de trabalho e a 
taxa de dependência económica; considera 
que estas reformas também devem ter em 
conta a situação de milhões de 
trabalhadores na Europa, em especial das 
mulheres, dos jovens e dos trabalhadores 
por conta própria, que são afetados por 

40. Salienta que todas as pessoas 
devem ter acesso universal a pensões de 
reforma e de velhice adequadas; reconhece 
os desafios enfrentados pelos Estados-
Membros para reforçarem a 
sustentabilidade dos regimes de pensões, 
mas sublinha a importância de 
salvaguardar a solidariedade nesses 
regimes; considera que as melhores 
formas de garantir a sustentabilidade, a 
segurança e a adequação das pensões de 
reforma das mulheres e dos homens são, 
nomeadamente, aumentar a taxa global de 
emprego, criar mais empregos de qualidade 
para todas as idades, melhorar as 
condições de trabalho e de emprego e 
completar os regimes legais de pensões 
com regimes profissionais, 
complementares e privados; considera que 
as reformas dos regimes de pensões devem 
incidir, nomeadamente, na idade efetiva de 
reforma e refletir as tendências do mercado 
de trabalho, as taxas de natalidade, a 
situação em matéria de saúde e de riqueza, 
as condições de trabalho e a taxa de 
dependência económica; considera que 
estas reformas também devem ter em conta 
a situação de milhões de trabalhadores na 
Europa, em especial das mulheres, dos 
jovens e dos trabalhadores por conta 



AM\1178862PT.docx PE635.409v01-00

PT Unida na diversidade PT

situações de emprego precário e atípico, 
períodos de desemprego involuntário e 
reduções dos horários de trabalho;

própria;

Or. en
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em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0162/2019
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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 43

Proposta de resolução Alteração

43. Considera que a política de coesão, 
como uma das principais políticas de 
investimento da União Europeia, 
demonstrou a sua eficácia em termos do 
aumento da coesão social e da redução das 
desigualdades; exorta os Estados-Membros 
a utilizarem plenamente o financiamento 
disponível para a execução do PEDS;

43. Considera que a política de coesão, 
como uma das principais políticas de 
investimento da União Europeia, 
demonstrou a sua eficácia em termos do 
aumento da coesão social e da redução das 
desigualdades; exorta os Estados-Membros 
a utilizarem plenamente o financiamento 
disponível; saúda o maior alinhamento 
entre o Semestre Europeu e a política de 
coesão;

Or. en


