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21.10.2015 A8-0307/9 

Alteração  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Manifesta-se preocupado com os 

desequilíbrios macroeconómicos 

persistentes que existem em alguns 

Estados-Membros, nomeadamente perante 

os elevados níveis de dívida pública e 

privada e os grandes desequilíbrios da 

balança de transações correntes, assim 

como riscos excessivos no setor financeiro, 

mais especificamente no setor bancário, 

sobretudo decorrentes das instituições 

demasiado importantes para falir; sublinha 

que o ciclo de retroação negativa entre os 

bancos e as entidades soberanas ainda não 

está completamente solucionado e que 

continua a ser uma ameaça à estabilidade 

financeira e orçamental; faz notar que os 

excedentes da balança de transações 

correntes apresentam riscos diferentes dos 

riscos dos défices e realça as divergências 

económicas cada vez maiores no seio da 

União e da área do euro que ameaçam a 

coerência e a coesão das políticas setoriais 

europeias; 

10. Manifesta-se preocupado com os 

desequilíbrios macroeconómicos 

persistentes que existem em alguns 

Estados-Membros, nomeadamente perante 

os elevados níveis de dívida pública e 

privada e os grandes desequilíbrios da 

balança de transações correntes, assim 

como riscos excessivos no setor financeiro, 

mais especificamente no setor bancário, 

sobretudo decorrentes das instituições 

demasiado importantes para falir; sublinha 

que o ciclo de retroação negativa entre os 

bancos e as entidades soberanas ainda não 

está completamente solucionado e que 

continua a ser uma ameaça à estabilidade 

financeira e orçamental; faz notar que os 

excedentes excessivos da balança de 

transações correntes apresentam riscos 

importantes que é necessário abordar 

melhor e realça as divergências 

económicas cada vez maiores no seio da 

União e da área do euro que ameaçam a 

coerência e a coesão das políticas setoriais 

europeias; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/10 

Alteração  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 17-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  17-A. Apela a uma mudança radical das 

políticas de austeridade para um quadro 

democrático novo e sustentável que 

permita aos Estados-Membros praticar as 

políticas económicas que considerem 

necessárias para combater eficazmente o 

desemprego, a pobreza e as desigualdades 

socioeconómicas, designadamente através 

de investimentos públicos na I&D e na 

inovação e em medidas de apoio às 

pequenas e médias empresas; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/11 

Alteração  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 20-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  20-A. Apela à criação de um quadro 

multilateral internacional para a redução 

da dívida soberana que proporcione um 

perdão substancial da dívida através do 

cancelamento ou da redução da dívida 

soberana ilegítima e insustentável, a fim 

de a recolocar em níveis sustentáveis; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/12 

Alteração  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 22-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  22-A. Solicita a elaboração duma 

cláusula relativa à saída de um Estado-

Membro da área do euro e o alargamento 

da cláusula de autoexclusão através de 

uma revisão do Tratado; 

Or. en 
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Alteração  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 23-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  23-A. Solicita a substituição de todas as 

regras orçamentais em vigor por 

indicadores macroeconómicos e sociais 

através de uma profunda revisão dos 

Tratados, do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento, dos chamados «Six-Pack» e 

«Two-Pack», bem como da revogação do 

Pacto Orçamental; 

Or. en 

 

 


