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Alteração  23 

Sophia in ‘t Veld 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 6 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

6. Espera que a Comissão apresente uma 

proposta para a próxima fase da Estratégia 

Europa 2020 para o crescimento e o 

emprego que dê resposta aos grandes 

desafios e oportunidades que temos pela 

frente, designadamente a transição 

energética, a revolução digital e a 

preparação dos europeus para estas 

alterações; considera que esta estratégia 

deve combinar as reformas pertinentes com 

grandes iniciativas de investimento, 

desenvolvendo a união da energia e o 

mercado único digital, projetos já lançados, 

e pondo em marcha uma nova iniciativa 

em matéria de investimento social e de 

requalificação;  considera que a estratégia 

deve ser apoiada pela utilização do Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos e 

por uma revisão do QFP 2014-2020; 

considera que todos os Estados-Membros 

devem ter as condições necessárias para 

executar esta estratégia e que a União 

Económica e Monetária deve ser 

completada, de modo a promover a 

convergência neste sentido; considera que 

as parcerias estratégicas externas da UE 

devem também abrir novas oportunidades 

para o êxito desta estratégia; 

6. Espera que a Comissão apresente uma 

proposta para a próxima fase da Estratégia 

Europa 2020 para o crescimento e o 

emprego que dê resposta aos grandes 

desafios e oportunidades que temos pela 

frente, designadamente a transição 

energética, a revolução digital e a 

preparação dos europeus para estas 

alterações; considera que esta estratégia 

deve combinar as reformas pertinentes com 

iniciativas de investimento, desenvolvendo 

a união da energia e o mercado único 

digital, projetos já lançados; considera que 

a estratégia deve ser apoiada pela 

utilização do Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos e por uma 

revisão do QFP 2014-2020; considera que 

todos os Estados-Membros devem ter as 

condições necessárias para executar esta 

estratégia e que a União Económica e 

Monetária deve ser completada, de modo a 

promover a convergência neste sentido; 

considera que as parcerias estratégicas 

externas da UE devem também abrir novas 

oportunidades para o êxito desta estratégia; 
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Alteração  24 

Sophia in ‘t Veld 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 7 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

7. Insta a Comissão a preparar uma 

resposta forte aos problemas sociais da UE, 

nomeadamente o desemprego, o défice de 

competências, as desigualdades sociais e a 

exclusão social, bem como os riscos de 

dumping social e a fuga de cérebros; 

considera que tal pressupõe uma 

recuperação económica e investimentos 

que fomentem a criação de emprego de 

qualidade, o investimento social no 

desenvolvimento das competências, em 

estruturas de acolhimento de crianças e 

noutros serviços sociais, e a economia 

social;  considera que isso exige 

igualmente uma maior convergência, a 

fim de assegurar que um conjunto de 

normas sociais fundamentais seja 

respeitado em toda a União;  considera, 

neste contexto, que a mobilidade laboral 

equitativa deve ser promovida como uma 

liberdade fundamental no mercado único; 

considera que devem começar a ser 

aplicadas de imediato medidas concretas 

no sentido do prometido «triplo A social»; 

insta a Comissão a promover um maior 

envolvimento dos parceiros sociais a nível 

europeu e nacional, para este fim; 

7. Insta a Comissão a preparar uma 

resposta forte aos problemas sociais da UE, 

nomeadamente o desemprego, o défice de 

competências, as desigualdades e a 

exclusão; considera que tal pressupõe uma 

recuperação económica e investimentos 

que fomentem a criação de emprego, bem 

como o investimento no desenvolvimento 

das competências e na conciliação entre 

trabalho e vida familiar; considera, neste 

contexto, que a mobilidade laboral 

equitativa deve ser promovida como uma 

liberdade fundamental no mercado único; 

considera que devem começar a ser 

aplicadas de imediato medidas concretas 

no sentido do prometido «triplo A social»;  
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Alteração  25 

Sophia in ‘t Veld 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 11 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

11. Entende que a elaboração de uma 

política fiscal equilibrada e equitativa 

deve ser vista como parte integrante das 

reformas estruturais dos Estados-Membros, 

se for caso disso, e que a política fiscal e a 

política da concorrência devem ser 

consideradas duas faces da mesma moeda 

no mercado interno, em benefício de todos 

os consumidores e cidadãos da UE, com 

vista a contribuir para a criação de 

emprego; apoia a transferência da carga 

fiscal do trabalho para outras formas de 

tributação sustentável; 

11. Considera que a revisão da política 

fiscal deve ser vista como parte integrante 

das reformas estruturais dos Estados-

Membros e que a política fiscal e de 

concorrência devem ser consideradas duas 

faces da mesma moeda, em benefício de 

todos os consumidores e cidadãos da UE, 

com vista a contribuir para a criação de 

emprego; apoia a transferência da carga 

fiscal do trabalho para outras formas de 

tributação sustentável; 

Or. en 
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Alteração  26 

Sophia in ‘t Veld 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 16 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

16. Convida a Comissão e as partes 

interessadas a estudarem todas as opções 

de reforço da UEM, tornando-a mais 

resistente e capaz de gerar crescimento, 

emprego e estabilidade, dotada de uma 

dimensão social destinada a preservar a 

economia social de mercado europeia e a 

respeitar o direito à negociação coletiva, no 

âmbito da qual a coordenação das 

políticas sociais dos Estados-Membros 

deveriam ser garantidas, incluindo um 

salário mínimo ou mecanismo de 

rendimento adequado, decidido por cada 

Estado-Membro, bem como a apoiar a 

luta contra a pobreza e a exclusão social, 

a reintegração dos trabalhadores no 

mercado de trabalho e a mobilidade 

voluntária e a flexibilidade entre 

profissões e Estados-Membros; 

16. Convida a Comissão e as partes 

interessadas a estudarem todas as opções 

de reforço da UEM, tornando-a mais 

resistente e capaz de gerar crescimento, 

emprego e estabilidade, dotada de uma 

dimensão social destinada a preservar a 

economia social de mercado europeia e a 

respeitar o direito à negociação coletiva; 

Or. en 
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Alteração  27 

Sophia in ‘t Veld 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 20 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

20. Manifesta a sua profunda preocupação 

com os recentes desenvolvimentos no 

Mediterrâneo e na rota dos Balcãs 

Ocidentais, em que um número recorde de 

migrantes irregulares atravessou as 

fronteiras da UE, colocando à Europa e aos 

seus Estados-Membros um desafio sem 

precedentes, que exige uma resposta 

europeia comum e determinada; manifesta 

ainda o seu apoio às medidas apresentadas 

pela Comissão e apela à rápida adoção e 

aplicação dessas medidas pelos 

Estados-Membros; frisa que cumpre dar 

uma maior ênfase às iniciativas já lançadas 

pela Comissão, designadamente as 

propostas de relocalização e reinstalação, 

uma vez que o mecanismo de relocalização 

de emergência acionado em benefício da 

Itália e da Grécia não é uma solução para 

os desafios a longo prazo colocados pelas 

pressões no contexto do asilo, mas sim um 

teste, tendo em vista a próxima proposta 

legislativa de estabelecimento de um 

regime de relocalização permanente que 

deverá ser acionado em situações de afluxo 

maciço;  exorta a Comissão a acionar o 

mecanismo necessário, que foi concebido 

especificamente para situações de afluxo 

20. Manifesta a sua profunda preocupação 

com os recentes desenvolvimentos no 

Mediterrâneo e na rota dos Balcãs 

Ocidentais, em que um número recorde de 

migrantes atravessou as fronteiras da UE, 

colocando à Europa e aos seus 

Estados-Membros um desafio sem 

precedentes, que exige uma resposta 

europeia comum e determinada; manifesta 

ainda o seu apoio às medidas apresentadas 

pela Comissão e apela à rápida adoção e 

aplicação dessas medidas pelos 

Estados-Membros; frisa que cumpre dar 

uma maior ênfase às iniciativas já lançadas 

pela Comissão, designadamente as 

propostas de relocalização e reinstalação, 

uma vez que o mecanismo de relocalização 

de emergência acionado em benefício da 

Itália e da Grécia não é uma solução para 

os desafios a longo prazo colocados pelas 

pressões no contexto do asilo, mas sim um 

teste, tendo em vista a próxima proposta 

legislativa de estabelecimento de um 

regime de relocalização permanente que 

deverá ser acionado em situações de afluxo 

maciço;  exorta a Comissão a acionar o 

necessário mecanismo de Proteção 

Temporária, que foi concebido 
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maciço; sublinha, ao mesmo tempo, a 

necessidade de acelerar o tratamento dos 

pedidos de asilo e o regresso dos 

requerentes cujos pedidos foram rejeitados; 

manifesta o seu apoio à abordagem 

designada «pontos de acesso», anunciada 

na agenda em matéria de migração, a qual 

visa reforçar o apoio operacional aquando 

da chegada dos requerentes, 

nomeadamente no registo e tratamento 

inicial dos pedidos, abrangendo igualmente 

as pessoas que não necessitem de proteção; 

rejeita toda e qualquer medida que vise, de 

facto, restabelecer os controlos nas 

fronteiras, comprometendo o espaço 

Schengen; 

especificamente para situações de afluxo 

maciço; sublinha, ao mesmo tempo, a 

necessidade de acelerar o tratamento dos 

pedidos de asilo e o regresso dos 

requerentes cujos pedidos foram rejeitados; 

manifesta o seu apoio à abordagem 

designada «pontos de acesso», anunciada 

na agenda em matéria de migração, a qual 

visa reforçar o apoio operacional aquando 

da chegada dos requerentes, 

nomeadamente no registo e tratamento 

inicial dos pedidos, abrangendo igualmente 

as pessoas que não necessitem de proteção; 

rejeita toda e qualquer medida que vise, de 

facto, restabelecer os controlos nas 

fronteiras, comprometendo o espaço 

Schengen; 
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Alteração  28 

Sophia in ‘t Veld 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 29 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

29. Apela à Comissão para que envie uma 

proposta para a próxima fase da Estratégia 

Europa 2020, que dê resposta aos desafios 

da concorrência mundial, da transição 

energética, da revolução digital e das 

tendências demográficas; entende que esta 

proposta deve combinar mudanças 

estruturais com grandes iniciativas de 

investimento, partindo, para tal, dos 

instrumentos atualmente existentes 

(orçamento da UE, EFSI); 

29. Apela à Comissão para que envie uma 

proposta para a próxima fase da Estratégia 

Europa 2020, que dê resposta aos desafios 

da concorrência mundial, da transição 

energética, da revolução digital e das 

tendências demográficas; entende que esta 

proposta deve combinar mudanças 

estruturais com iniciativas de investimento, 

partindo, para tal, dos instrumentos 

atualmente existentes;  

Or. en 
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Alteração  29 

Sophia in ‘t Veld 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 35 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

35. Insta a Comissão a ultimar e apresentar 

o pacote relativo à mobilidade laborar até 

ao final do ano, abordando também os 

efeitos negativos da mobilidade laboral; 

solicita inspeções laborais transfronteiriças 

para combater os abusos; entende que a 

mobilidade em toda a Europa constitui um 

direito básico; apela, além disso, à 

Comissão para que tome medidas no 

sentido de promover a integração e a 

empregabilidade dos trabalhadores 

europeus; recorda o compromisso 

assumido pela Comissão no que respeita à 

diretiva relativa ao destacamento de 

trabalhadores; 

35. Insta a Comissão a ultimar e apresentar 

o pacote relativo à mobilidade laborar até 

ao final do ano; solicita inspeções laborais 

transfronteiriças para combater os abusos; 

entende que a mobilidade em toda a 

Europa constitui um direito básico; recorda 

o compromisso assumido pela Comissão 

no que respeita à diretiva relativa ao 

destacamento de trabalhadores; 

Or. en 
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Alteração  30 

Sophia in ‘t Veld 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 36 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

36. Solicita que sejam tomadas medidas 

concretas para acabar com a discriminação 

no mercado de trabalho, em especial no 

que respeita aos trabalhadores mais velhos, 

aos desempregados de longa duração, às 

mulheres, aos trabalhadores com 

deficiência e aos jovens; lembra a 

necessidade de resolver os problemas dos 

desempregados de longa duração não só 

através de educação e formação, mas 

também através da inclusão dos mercados 

de trabalho, de melhor aconselhamento e 

apoio às pessoas que procuram emprego, 

de subsídios à contratação específicos e de 

benefícios ligados à atividade profissional; 

36. Solicita que sejam tomadas medidas 

concretas para acabar com a discriminação 

no mercado de trabalho, em especial no 

que respeita aos trabalhadores mais velhos, 

aos desempregados de longa duração, aos 

imigrantes, às minorias, às mulheres, aos 

trabalhadores com deficiência e aos jovens; 

lembra a necessidade de resolver os 

problemas dos desempregados de longa 

duração não só através de educação e 

formação, mas também através da inclusão 

dos mercados de trabalho, de melhor 

aconselhamento e apoio às pessoas que 

procuram emprego, de subsídios à 

contratação específicos e de benefícios 

ligados à atividade profissional; 

Or. en 
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Alteração  31 

Sophia in ‘t Veld 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 46 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

46. Acolhe favoravelmente a publicação de 

um novo pacote de políticas fiscais e 

solicita à Comissão dê provas de ambição 

para assegurar um sistema fiscal justo, 

baseado no princípio de que os impostos 

devem ser pagos no país em que os lucros 

são gerados, evitando distorções no 

mercado interno e uma concorrência 

desleal; 

46. Acolhe favoravelmente a publicação de 

um novo pacote de políticas fiscais e 

solicita à Comissão dê provas de ambição 

para assegurar um sistema fiscal baseado 

no princípio de que os impostos devem ser 

pagos no país em que os lucros são 

gerados, evitando distorções no mercado 

interno e uma concorrência desleal; 

Or. en 
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Alteração  32 

Sophia in ‘t Veld 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 79-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  79-A. Insta a Comissão a apresentar 

propostas relativas a um processo de 

insolvência dos Estados europeus, a fim 

de salvaguardar a disciplina de mercado, 

e à introdução de valores-limite de 

exposição e de ponderadores de risco 

sobre a dívida soberana que não possa 

continuar a ser considerada isenta de 

riscos; 

Or. en 
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Alteração  33 

Sophia in ‘t Veld 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 86 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

86. Sublinha que o multilateralismo 

continua a ser um objetivo fundamental da 

política comercial da UE e insta a 

Comissão a esforçar-se por obter um 

acordo na 10.ª reunião ministerial da OMC 

em Nairobi, em dezembro de 2015; 

86. Sublinha que um acordo no âmbito da 

Organização Mundial do Comércio 

(OMC) continua a ser um objetivo 

fundamental da política comercial da UE e 

insta a Comissão a esforçar-se por obter 

um acordo na 10.ª reunião ministerial da 

OMC em Nairobi, em dezembro de 2015; 

insta a Comissão a concluir as 

negociações multilaterais em curso sobre 

o Acordo sobre o Comércio de Serviços 

(TiSA), o Acordo sobre as Tecnologias da 

Informação e o Acordo de Bens 

Ecológicos, os quais, se forem concluídos 

com êxito, constituirão passos necessários 

para dar um novo impulso aos esforços de 

liberalização comercial em curso no 

âmbito da OMC; 

Or. en 
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Alteração  34 

Sophia in ‘t Veld 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 89 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

89. Saúda a adoção da Agenda Europeia 

para a Segurança para o período de 2015-

2020 e as prioridades estabelecidas nos 

domínios da luta contra o terrorismo, o 

crime organizado transnacional e a 

cibercriminalidade, e apoia plenamente o 

compromisso da Comissão, no âmbito da 

Estratégia de Segurança Interna, de ajudar 

a fazer face a ameaças à segurança interna 

dos Estados-Membros no que se refere aos 

combatentes estrangeiros e ao terrorismo; 

realça que a UE tem de enfrentar uma 

crescente ameaça de terrorismo de origem 

interna colocada por «combatentes 

estrangeiros», ou seja, indivíduos que 

viajam para um Estado que não o da sua 

residência ou nacionalidade, com o 

propósito de cometer, planear ou organizar 

atos terroristas ou de fornecer ou receber 

treino terrorista, incluindo no âmbito de 

conflitos armados; concorda que a 

prevenção da radicalização deve ser uma 

prioridade para a UE; lamenta a falta de 

medidas mais concretas na Agenda; 

89. Saúda a adoção da Agenda Europeia 

para a Segurança para o período de 2015-

2020 e as prioridades estabelecidas nos 

domínios da luta contra o terrorismo, o 

crime organizado transnacional e a 

cibercriminalidade, e apoia plenamente o 

compromisso da Comissão, no âmbito da 

Estratégia de Segurança Interna, de ajudar 

a fazer face a ameaças à segurança interna 

dos Estados-Membros no que se refere aos 

combatentes estrangeiros e ao terrorismo; 

realça que a UE tem de enfrentar uma 

crescente ameaça de terrorismo de origem 

interna colocada por «combatentes 

estrangeiros», ou seja, indivíduos que 

viajam para um Estado que não o da sua 

residência ou nacionalidade, com o 

propósito de cometer, planear ou organizar 

atos terroristas ou de fornecer ou receber 

treino terrorista, incluindo no âmbito de 

conflitos armados; concorda que a 

prevenção do extremismo violento deve ser 

uma prioridade para a UE;  

Or. en 
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Alteração  35 

Sophia in ‘t Veld 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 118-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  118-A. Exorta a Comissão a dar 

prioridade à desobstrução da revisão do 

regulamento relativo ao acesso aos 

documentos e a dar seguimento às 

recomendações formuladas pelo 

Parlamento em sucessivas resoluções no 

que respeita à transparência e ao acesso 

aos documentos; 

Or. en 
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Alteração  36 

Sophia in ‘t Veld 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 120-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  120-A. Convida a Comissão a colaborar 

com o Parlamento Europeu no 

desenvolvimento de um mecanismo para a 

monitorização e aplicação dos direitos 

fundamentais, do Estado de direito e da 

governação democrática, em 

conformidade com as orientações que 

deverão ser definidas no próximo 

relatório de iniciativa legislativa do 

Parlamento; 

Or. en 

 

 


