
 

AM\1087289PT.doc  PE576.637v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

23.2.2016 A8-0030/1 

Alteração  1 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

sobre o Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: Análise Anual do 

Crescimento para 2016 

2015/2285(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 26-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  26-A. Considera que, em 2015, a 

orientação orçamental neutra não foi 

adequada para obter um maior 

crescimento nominal, promover o 

reequilíbrio da área do euro e resolver as 

pressões deflacionistas;  

 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/2 

Alteração  2 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

sobre o Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: Análise Anual do 

Crescimento para 2016 

2015/2285(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 26-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  26-B. Considera que a orientação 

orçamental global deve  traduzir-se numa 

repartição específica da orientação global 

por Estado-Membro;    

 para esse efeito, insta a Comissão a 

apresentar recomendações explícitas por 

país; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/3 

Alteração  3 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

sobre o Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: Análise Anual do 

Crescimento para 2016 

2015/2285(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 21-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  21-A. Insta a Comissão, no seguimento da 

sua comunicação, a apresentar uma 

proposta legislativa de revisão do quadro 

de governação económica; observa que, 

num ambiente económico caracterizado 

por um baixo crescimento nominal, vários 

países se deparam com dificuldades em 

respeitar as atuais regras orçamentais; 

considera que uma revisão da legislação 

em vigor melhoraria a sua eficácia, 

credibilidade e aplicação coerente; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/4 

Alteração  4 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

sobre o Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: Análise Anual do 

Crescimento para 2016 

2015/2285(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-A. Manifesta a sua preocupação com o 

facto de a proposta de combinação de 

políticas não abordar adequadamente a 

questão do aumento da pobreza, das 

desigualdades e da exclusão social na 

UE;  

  

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/5 

Alteração  5 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

sobre o Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: Análise Anual do 

Crescimento para 2016 

2015/2285(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  2-A. Congratula-se com a análise da 

Comissão e insta a uma ação política e a 

um acompanhamento decisivos para 

reduzir os excedentes exagerados no 

Relatório sobre o Mecanismo de Alerta;  

Or. en 

 

 


