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23.2.2016 A8-0030/6 

Alteração  6 

Ramon Tremosa i Balcells 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

Crescimento para 2016 

2015/2285(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Congratula-se com o pacote da Análise 

Anual do Crescimento para 2016 e com a 

proposta de combinação de políticas em 

matéria de investimento, reformas 

estruturais e responsabilidade orçamental, 

visando promover níveis mais elevados de 

crescimento e reforçar a recuperação 

europeia e a convergência ascendente; 

sublinha que são necessários grandes 

esforços a nível nacional em termos de 

execução efetiva das reformas estruturais, 

bem como uma maior coordenação a nível 

europeu, para alcançar uma recuperação 

económica mais sólida e uma prosperidade 

sustentável e amplamente partilhada; 

1. Congratula-se com o pacote da Análise 

Anual do Crescimento para 2016 e com a 

proposta de combinação de políticas em 

matéria de investimento, reformas 

estruturais e responsabilidade orçamental, 

visando promover níveis mais elevados de 

crescimento e reforçar a recuperação 

europeia e a convergência ascendente; 

sublinha que são necessários grandes 

esforços a nível nacional em termos de 

execução efetiva das reformas estruturais, 

para assegurar o bom funcionamento dos 

mercados de trabalho, produtos, serviços e 

capitais, sistemas educativos e de 

formação de qualidade e sistemas de 

segurança social modernos e eficientes, e 

para promover a inovação e o 

empreendedorismo, bem como uma maior 

coordenação a nível europeu, para alcançar 

uma recuperação económica mais sólida e 

uma prosperidade sustentável e 

amplamente partilhada; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/7 

Alteração  7 

Ramon Tremosa i Balcells 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

Crescimento para 2016 

2015/2285(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Solicita que o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE) seja 

utilizado com a máxima eficácia para 

apoiar projetos estratégicos que de outro 

modo não seriam financiados, em 

consonância com o seu mandato; Exorta os 

Estados-Membros e o instrumento FEIE a 

envolver estreitamente os órgãos de poder 

local e regional no desenvolvimento de 

reservas de projetos e plataformas de 

investimento, com a ajuda da Plataforma 

Europeia de Aconselhamento ao 

Investimento e do Portal Europeu de 

Projetos de Investimento; salienta 

igualmente a importância de alcançar 

sinergias entre o FEIE e os Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento; 

8. Solicita que o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE) seja 

utilizado com a máxima eficácia para 

apoiar projetos estratégicos e 

economicamente viáveis que de outro 

modo não seriam financiados, em 

consonância com o seu mandato; Exorta os 

Estados-Membros e o instrumento FEIE a 

envolver estreitamente os órgãos de poder 

local e regional no desenvolvimento de 

reservas de projetos e plataformas de 

investimento, com a ajuda da Plataforma 

Europeia de Aconselhamento ao 

Investimento e do Portal Europeu de 

Projetos de Investimento; salienta 

igualmente a importância de alcançar 

sinergias entre o FEIE e os Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/8 

Alteração  8 

Ramon Tremosa i Balcells 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

Crescimento para 2016 

2015/2285(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Solicita que sejam tomadas outras 

medidas no sentido de incentivar a criação 

de emprego de qualidade e criar mercados 

de trabalho resilientes, com uma 

segmentação reduzida; frisa a importância 

de sistemas de proteção social sustentáveis 

e eficazes; recorda que assegurar uma taxa 

de emprego elevada constitui um fator 

importante para manter a sustentabilidade 

dos regimes de pensões; 

16. Solicita que sejam tomadas outras 

medidas no sentido de incentivar a criação 

de emprego de qualidade, eliminar os 

obstáculos à entrada no mercado de 

trabalho, em especial no que se refere aos 

jovens, e criar mercados de trabalho 

resilientes, com uma segmentação 

reduzida; frisa a importância de sistemas 

de proteção social sustentáveis e eficazes; 

recorda que assegurar uma taxa de 

emprego elevada constitui um fator 

importante para manter a sustentabilidade 

dos regimes de pensões; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/9 

Alteração  9 

Ramon Tremosa i Balcells 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

Crescimento para 2016 

2015/2285(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. Insiste na aplicação do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento, recorrendo 

plenamente às cláusulas de flexibilidade 

em vigor, em consonância com a 

Comunicação da Comissão, de 13 de 

janeiro de 2015 (COM(2015)0012), 

nomeadamente a fim de apoiar o reforço 

do investimento e as reformas estruturais, 

bem como fazer face às ameaças de 

segurança e ao afluxo de refugiados; 

21. Insiste na aplicação do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento, permitindo 

recorrer às cláusulas de flexibilidade em 

vigor, a fim de apoiar o investimento e as 

reformas estruturais; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/10 

Alteração  10 

Ramon Tremosa i Balcells 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

Crescimento para 2016 

2015/2285(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Acolhe com agrado a recomendação 

sobre a política económica da área do euro, 

proposta pela Comissão seis meses antes 

das recomendações específicas por país, 

enquanto passo em frente para aprofundar 

a coordenação de políticas, no seguimento 

do «Relatório dos Cinco Presidentes» e das 

resoluções pertinentes do Parlamento 

Europeu; 

24. Acolhe com agrado a recomendação 

sobre a política económica da área do euro, 

proposta pela Comissão seis meses antes 

das recomendações específicas por país, 

enquanto passo em frente para aprofundar 

a coordenação de políticas, no seguimento 

do «Relatório dos Cinco Presidentes» e das 

resoluções pertinentes do Parlamento 

Europeu, em especial as recomendações 

sobre as reformas que aumentam a 

produtividade, favorecem a criação de 

emprego, aumentam a competitividade, 

melhoram o ambiente empresarial e criam 

mercados de trabalho flexíveis; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/11 

Alteração  11 

Ramon Tremosa i Balcells 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

Crescimento para 2016 

2015/2285(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 

Proposta de resolução Alteração 

27. Apoia a recomendação no sentido de 

diferenciar os esforços orçamentais 

efetuados por cada Estado-Membro, tendo 

em conta as suas respetivas posições 

relativamente aos requisitos do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento e às 

necessidades em matéria de estabilização, 

bem como aos efeitos de contágio; observa 

que, para muitos Estados-Membros, isto 

implica a prossecução de uma consolidação 

orçamental favorável ao crescimento; 

observa, por outro lado, que alguns países 

têm cada vez mais espaço de manobra 

orçamental em relação aos requisitos do 

Pacto de Estabilidade e Crescimento, que 

poderia ser utilizado na atual conjuntura 

para ajudar a apoiar a economia nacional;  

27. Apoia a recomendação no sentido de 

diferenciar os esforços orçamentais 

efetuados por cada Estado-Membro, tendo 

em conta as suas respetivas posições 

relativamente aos requisitos do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento e às 

necessidades em matéria de estabilização, 

bem como aos efeitos de contágio; observa 

que, para muitos Estados-Membros, isto 

implica a prossecução de uma consolidação 

orçamental favorável ao crescimento; 

observa, por outro lado, que alguns países 

podem ter espaço de manobra orçamental 

em relação aos requisitos do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento, que poderia 

ser utilizado na atual conjuntura para 

ajudar a apoiar a economia nacional, 

reduzindo os impostos e investindo na 

modernização das suas infraestruturas, a 

menos que estas medidas ponham em 

risco a sustentabilidade dos seus sistemas 

de segurança social; 

Or. en 

 

 


