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6.3.2019 A8-0159/10

Alteração 10
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: Análise Anual do 
Crescimento para 2019
(2018/2119(INI))

Proposta de resolução
Considerando K

Proposta de resolução Alteração

K. Considerando que o excedente da 
balança corrente atingiu o seu máximo em 
2017 e deverá diminuir ligeiramente para 
se fixar em cerca de 3,6 % do PIB na área 
do euro e em 2,3 % do PIB da UE em 2019 
e 2020, sendo, por conseguinte, um dos 
mais elevados do mundo;

K. Considerando que o excedente da 
balança corrente atingiu o seu máximo em 
2017 e deverá diminuir ligeiramente para 
se fixar em cerca de 3,6 % do PIB na área 
do euro e em 2,3 % do PIB da UE em 2019 
e 2020, sendo, por conseguinte, um dos 
mais elevados do mundo; considerando 
que alguns Estados-Membros continuam 
a registar grandes excedentes da balança 
corrente, muito acima do limiar de alerta 
de 6 % do PIB; considerando que este 
desequilíbrio macroeconómico afeta a 
estabilidade e a sustentabilidade de toda a 
UE, prejudicando o processo de 
reequilíbrio entre as economias da área 
do euro;

Or. en



AM\1178875PT.docx PE635.400v01-00

PT Unida na diversidade PT

6.3.2019 A8-0159/11

Alteração 11
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: Análise Anual do 
Crescimento para 2019
(2018/2119(INI))

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Observa que as regras do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento foram 
aplicadas de forma mais rigorosa em 
alguns Estados-Membros do que noutros, 
consoante a influência política dos 
respetivos governos, reforçando assim a 
perceção de uma abordagem de 
«dualidade de critérios» por parte da 
Comissão na aplicação das regras 
orçamentais;

Or. en
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6.3.2019 A8-0159/12

Alteração 12
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: Análise Anual do 
Crescimento para 2019
(2018/2119(INI))

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Observa que, não obstante os 
resultados positivos do Plano de 
Investimento para a Europa, ainda existe 
um défice de investimento na área do euro; 
salienta que, no atual contexto de 
abrandamento económico e de aumento 
dos riscos e dos desafios externos, o 
investimento público e privado 
desempenham um papel importante na 
promoção do crescimento e da 
convergência a nível europeu;

10. Observa que, não obstante os 
resultados do Plano de Investimento para a 
Europa, ainda existe um défice de 
investimento significativo na área do euro; 
salienta que, no atual contexto de 
abrandamento económico, de 
normalização incipiente da política 
monetária e de aumento dos riscos e dos 
desafios externos, o investimento público e 
privado desempenham um papel 
importante na promoção do crescimento e 
da convergência a nível europeu; nesta 
ótica, solicita à Comissão que proceda 
urgentemente a uma revisão completa das 
atuais regras do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento, com vista a excluir os 
investimentos públicos produtivos e as 
contribuições nacionais para os fundos da 
UE do cálculo dos défices orçamentais;
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6.3.2019 A8-0159/13

Alteração 13
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: Análise Anual do 
Crescimento para 2019
(2018/2119(INI))

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Salienta que, para fazer face a 
potenciais choques futuros, é necessário 
avançar no aprofundamento da UEM; 
recorda que este aprofundamento exige um 
forte empenho político, uma governação 
eficaz e responsabilização democrática; 
sublinha a importância de um setor 
bancário resiliente e de uma sua regulação 
eficiente e adequada para salvaguardar a 
estabilidade financeira; apela a uma 
conclusão progressiva da União Bancária, 
incluindo um sistema europeu de seguro de 
depósitos credível e esforços constantes 
para reduzir os créditos não produtivos; 
toma conhecimento do mandato conferido 
pela Cimeira do Euro ao Eurogrupo no 
sentido de elaborar um instrumento 
orçamental para a convergência e a 
competitividade;

25. Salienta que, para fazer face a 
potenciais choques futuros, é necessário 
avançar no aprofundamento da UEM; 
recorda que este aprofundamento exige um 
forte empenho político, uma governação 
eficaz e responsabilização democrática; 
sublinha a importância de um setor 
bancário resiliente e de uma sua regulação 
eficiente e adequada para salvaguardar a 
estabilidade financeira; apela a uma 
conclusão progressiva da União Bancária, 
incluindo um sistema europeu de seguro de 
depósitos credível; observa que foram 
alcançados progressos substanciais na 
redução dos créditos não produtivos, mas 
que as posições em risco sobre valores 
ilíquidos dos níveis 2 e 3 continuam a 
representar riscos significativos para a 
estabilidade financeira, devendo, por 
conseguinte, ser consideravelmente 
reduzidas; toma conhecimento do mandato 
conferido pela Cimeira do Euro ao 
Eurogrupo no sentido de elaborar um 
instrumento orçamental para a 
convergência e a competitividade;
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6.3.2019 A8-0159/14

Alteração 14
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: Análise Anual do 
Crescimento para 2019
(2018/2119(INI))

Proposta de resolução
N.º 29-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

29-A. Recorda que, até à data, a vertente 
corretiva do procedimento relativo aos 
desequilíbrios macroeconómicos (PDM) 
nunca foi aplicada e que os excedentes da 
balança corrente continuam a ser 
amplamente ignorados; solicita, neste 
contexto, à Comissão que tome uma 
medida resoluta e eficaz para velar por 
que os excedentes excessivos sejam 
reduzidos para um nível sustentável;

Or. en


