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21.10.2015 A8-0307/26 

Alteração  26 

Ernest Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 16-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  16-A. Lamenta as decisões do Eurogrupo 

tomadas à porta fechada, sem 

transparência nem a responsabilidade 

adequada; solicita que sejam publicadas 

as atas das reuniões do Eurogrupo; 

relembra a conclusão incluída no seu 

relatório sobre as atividades da Troica, 

lamentando a falta de legitimidade e de 

responsabilização democráticas do 

Eurogrupo quando este assume poderes 

executivos ao nível da UE; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/27 

Alteração  27 

Ernest Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando D-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  D-A. Considerando que a igualdade é um 

valor fundamental da UE e uma condição 

necessária para alcançar as metas da 

Estratégia Europa 2020 em matéria de 

emprego e de redução da pobreza, o que 

só será possível se os Estados-Membros 

adotarem novas políticas para promover a 

igualdade entre homens e mulheres; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/28 

Alteração  28 

Ernest Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-A. Observa que uma revisão do quadro 

de governação económica da UE deveria 

incluir, entre outros, um tratamento 

qualificado dos investimentos, utilizando 

métodos de orçamentação de capital, 

como o método do custo amortizado para 

contabilizar determinadas categorias de 

investimentos públicos de elevada 

qualidade que geram efeitos sociais e 

ambientais significativos e mensuráveis 

nos períodos em que o desemprego e a 

produção sejam inferiores ao respetivo 

potencial; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/29 

Alteração  29 

Ernest Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  3-A. Acolhe favoravelmente o facto de a 

Comissão publicar as suas análises 

específicas por país e para a área do euro 

três meses mais cedo do que nos anos 

anteriores mas manifesta a sua 

preocupação pelo facto de os relatórios 

por país serem demasiado complexos, 

prejudicando a participação democrática 

das organizações da sociedade civil no 

processo; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/30 

Alteração  30 

Ernest Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-A. Manifesta a sua profunda 

preocupação por a Comissão ter excluído 

das REP praticamente todas as 

recomendações sobre subvenções 

prejudiciais do ponto de vista ambiental, 

reforma da tributação ambiental e 

promoção das energias renováveis; 

lamenta especialmente que as REP de 

2015 não façam referência às subvenções 

aos combustíveis fósseis, que totalizam 

70 mil milhões de euros na UE e têm um 

duplo efeito negativo: reduzem os 

orçamentos públicos e prejudicam a 

transição para uma economia 

hipocarbónica; exorta a Comissão a 

inverter a situação com vista a ecologizar 

o Semestre Europeu;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/31 

Alteração  31 

Ernest Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 4-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-B. Defende um processo melhorado no 

que toca à elaboração, ao seguimento e ao 

acompanhamento das recomendações 

específicas por país; considera que a 

Comissão deve identificar explicitamente 

as recomendações que visem o 

cumprimento de objetivos nacionais 

atualizados e ambiciosos no âmbito da 

Estratégia Europa 2020; recorda que a 

legislação consagra o princípio segundo o 

qual os Estados-Membros têm de cumprir 

essas recomendações ou justificar o seu 

incumprimento; nesse sentido, convida os 

Estados-Membros a explicarem de que 

forma outras medidas políticas podem 

contribuir para atingir os objetivos 

nacionais no âmbito da Estratégia Europa 

2020 de modo mensurável, caso as 

recomendações não sejam seguidas; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/32 

Alteração  32 

Ernest Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 4-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-C. Solicita à Comissão que reforce a 

estratégia dos três pilares, apresentada na 

Análise Anual do Crescimento de 2015, 

com um quarto pilar relativo à 

fiscalidade, que inclua um mecanismo de 

acompanhamento anual que incida, por 

exemplo, sobre a evolução em matéria de 

fraude e evasão fiscais, a situação atual 

da fiscalidade ambiental e as reformas 

das subvenções e ainda as medidas 

tomadas aos níveis nacional e europeu 

para abordar as REP relativas à melhoria 

da justiça fiscal; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/33 

Alteração  33 

Ernest Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 4-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-D. Solicita a inclusão de mais 

indicadores sociais e ambientais que 

devem estar, pelo menos, numa situação 

de igualdade relativamente aos restantes 

indicadores do Procedimento relativo aos 

Desequilíbrios Macroeconómicos (PDM); 

entende que tais indicadores também 

devem poder desencadear medidas 

corretivas e não apenas contribuir para 

um mero «acompanhamento» da situação 

socioeconómica em geral; reitera que o 

desemprego, as desigualdades e a pobreza 

em excesso também ameaçam criar 

desequilíbrios na área do euro; recorda os 

seus apelos reiterados no sentido de 

adotar indicadores relativos à utilização 

eficiente dos recursos e aos custos 

unitários do capital, bem como outros 

indicadores pertinentes para acompanhar 

os progressos com vista à consecução dos 

objetivos atualizados da estratégia Europa 

2020, tais como indicadores sobre a 

competitividade não relacionados com os 

custos em domínios como a I&D, a 

educação e a formação; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/34 

Alteração  34 

Ernest Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  9-A. Sublinha que a integração de um 

indicador relativo à utilização eficiente 

dos recursos no painel de avaliação do 

PDM deverá, em particular, facilitar o 

acompanhamento dos progressos 

alcançados no sentido de dissociar o 

desenvolvimento económico da utilização 

de recursos naturais; 

Or. en 



 

AM\1076541PT.doc  PE570.900v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

21.10.2015 A8-0307/35 

Alteração  35 

Ernest Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 15-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  15-A. Realça que, de acordo com a 

Comissão, a tributação do trabalho 

corresponde a cerca de 53% do total das 

receitas fiscais na área do euro, contra 

5,7% provenientes de impostos 

ambientais; salienta que existe uma 

ampla margem de manobra para 

empreender uma reforma fiscal 

respeitadora do ambiente; portanto, 

solicita que uma Estratégia Europa 2020 

atualizada e as REP prevejam objetivos e 

referências específicas tanto para 

acompanhar a eliminação progressiva das 

subvenções geradoras de distorções do 

mercado e prejudiciais do ponto de vista 

ambiental, o mais tardar até 2020, como 

para aumentar a quota dos impostos 

ambientais na receita fiscal total em, pelo 

menos, 5% até 2020; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/36 

Alteração  36 

Ernest Urtasun 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2015 

2015/2210(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 15-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  15-B. Reitera o seu apelo aos 

Estados-Membros para que incorporem a 

dimensão do género nos respetivos 

programas de estabilidade e convergência 

e nos Programas Nacionais de Reforma, 

através da fixação de metas e medidas 

qualitativas que abordem as disparidades 

de género persistentes e que apliquem 

sistematicamente os princípios da 

inscrição no orçamento da dimensão do 

género; 

Or. en 

 

 


