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4.3.2020 A9-0025/17

Alteração 17
Dennis Radtke
em nome do Grupo PPE

Relatório A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 
emprego na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável para 2020
(2019/2212(INI))

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Congratula-se com a Estratégia 
Anual para o Crescimento Sustentável para 
2020 e com o objetivo da Comissão de 
complementar a atual abordagem do 
Semestre Europeu incluindo os ODS e os 
objetivos do «Pacto Ecológico Europeu»; 
sublinha que a nova estratégia de 
crescimento da UE terá de contribuir para a 
criação de empregos sustentáveis de 
qualidade e para o reforço da 
competitividade, da inovação e da 
produtividade e maximizar os benefícios 
para a saúde, a qualidade de vida e a 
resiliência, evoluindo simultaneamente 
para uma economia circular e neutra em 
termos de carbono; reitera a necessidade 
de colocar a sustentabilidade, a inclusão 
social e o bem-estar das pessoas no centro 
das políticas económicas da UE, 
assegurando que os objetivos sociais, 
ambientais e económicos tenham uma 
prioridade igual;

1. Regista a Estratégia Anual para o 
Crescimento Sustentável para 2020 e o 
objetivo da Comissão de complementar a 
atual abordagem do Semestre Europeu 
incluindo os ODS e os objetivos do «Pacto 
Ecológico Europeu»; sublinha que a nova 
estratégia de crescimento da UE terá de 
contribuir para a criação de empregos 
sustentáveis de qualidade e para o reforço 
da competitividade, da inovação e da 
produtividade e maximizar os benefícios 
para a saúde, a qualidade de vida e a 
resiliência, evoluindo simultaneamente 
para uma economia circular e neutra em 
termos de carbono; recorda que a solidez 
das finanças públicas é fundamental para 
garantir a sustentabilidade, a inclusão 
social e o bem-estar das pessoas;

Or. en



AM\1200495PT.docx PE647.567v01-00

PT Unida na diversidade PT

4.3.2020 A9-0025/18

Alteração 18
Dennis Radtke
em nome do Grupo PPE

Relatório A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 
emprego na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável para 2020
(2019/2212(INI))

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Congratula-se com a inclusão do 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais na 
Estratégia Anual para o Crescimento 
Sustentável de 2020; apela para que, no 
novo modelo económico, a equidade e os 
direitos sociais tenham a mesma 
importância que a sustentabilidade 
ambiental e a estabilidade 
macroeconómica;  salienta o papel central 
desempenhado pelo Painel de Indicadores 
Sociais no Semestre Europeu; insta a 
Comissão a basear-se nos indicadores 
existentes e a reforçar o painel de avaliação 
integrando outros indicadores e objetivos 
claros que reflitam todos os 20 princípios 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
como o acesso inclusivo à educação, à 
saúde, à alimentação, ao emprego, a 
alojamento, e à preservação dos direitos 
sociais, e a garantir que esses indicadores 
serão analisados numa base desagregada 
(por exemplo crianças, jovens, idosos, 
género, migrantes e pessoas com 
deficiência); insta a Comissão a 
salvaguardar a diversidade dos sistemas 
sociais e dos modelos de mercado de 
trabalho nacionais e a apresentar um plano 
de ação social para continuar a aplicar o 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais e a 
Carta Social Europeia revista através da 
adoção de medidas específicas ao nível 

3. Regista a inclusão do Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais na Estratégia Anual 
para o Crescimento Sustentável de 2020; 
salienta o facto de o Painel de Indicadores 
Sociais desempenhar um papel no 
Semestre Europeu; insta a Comissão a 
basear-se nos indicadores existentes e a 
reforçar o painel de avaliação; insta a 
Comissão a salvaguardar a diversidade dos 
sistemas sociais e dos modelos de mercado 
de trabalho nacionais e a apresentar um 
plano de ação social para continuar a 
aplicar o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais e a Carta Social Europeia revista 
através da adoção de medidas específicas 
ao nível adequado;
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adequado;
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4.3.2020 A9-0025/19

Alteração 19
Dennis Radtke
em nome do Grupo PPE

Relatório A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 
emprego na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável para 2020
(2019/2212(INI))

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Lamenta a falta de uma perspetiva 
de género ainda mais ampla e de outros 
indicadores no quadro do Semestre 
Europeu e exorta a Comissão a incluir o 
Índice de Igualdade de Género como um 
dos instrumentos do Semestre Europeu 
para acompanhar os progressos 
relativamente aos objetivos de emprego e 
sociais e a reconhecer os efeitos que as 
políticas macroeconómicas têm a nível da 
igualdade de género;

30. Regista a falta de uma perspetiva 
de género mais ampla no Semestre 
Europeu e exorta a Comissão a 
acompanhar os progressos relativamente 
aos objetivos de emprego e sociais;
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4.3.2020 A9-0025/20

Alteração 20
Dennis Radtke
em nome do Grupo PPE

Relatório A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 
emprego na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável para 2020
(2019/2212(INI))

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a assegurarem um 
investimento social e ambiental adequado e 
equitativo numa verdadeira «transição 
justa», assim como aquando da aplicação 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e da 
consecução dos ODS;  congratula-se com 
a consulta pública da Comissão para 
examinar o eventual rumo que o 
desenvolvimento das regras orçamentais 
da UE poderá ter;

45. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a assegurarem um 
investimento social e ambiental viável, 
adequado e equitativo numa verdadeira 
«transição justa», assim como aquando da 
aplicação do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais e da consecução dos ODS;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/21

Alteração 21
Dennis Radtke
em nome do Grupo PPE

Relatório A9-0025/2020
Klára Dobrev
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aspetos sociais e relativos ao 
emprego na Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável para 2020
(2019/2212(INI))

Proposta de resolução
N.º 47

Proposta de resolução Alteração

47. Observa que continua a haver 
problemas sociais na UE, problemas esses 
causados pela crise financeira e 
económica e por algumas subsequentes 
decisões políticas;  sublinha a necessidade 
de aumentar a procura interna através de 
investimentos orientados para o futuro e 
de promover reformas estruturais 
equilibradas, tendo em conta as 
implicações orçamentais a curto prazo e o 
seu impacto ambiental, económico e social 
a longo prazo;  salienta que reformas 
responsáveis devem basear-se na 
solidariedade, na integração e na justiça 
social, tendo em vista melhorar o nível de 
vida de todas as pessoas, assim como 
assegurar o apoio público às transições;

47. Observa que continua a haver 
problemas sociais na UE, problemas esses 
causados pela crise da dívida soberana e 
por algumas subsequentes decisões 
políticas; sublinha a necessidade de 
promover reformas estruturais 
equilibradas; insta a Comissão a criar um 
quadro regulamentar que apoie o 
investimento privado, tendo em conta as 
implicações orçamentais a curto prazo e o 
seu impacto ambiental, económico e social 
a longo prazo; salienta que reformas 
responsáveis devem basear-se na 
solidariedade, na integração e na justiça 
social, tendo em vista melhorar o nível de 
vida de todas as pessoas, assim como 
assegurar o apoio público às transições;

Or. en


