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23.2.2016 A8-0030/12 

Alteração  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  7-A. Insta a Comissão a suspender as 

negociações em curso relativas à TTIP e 

ao TiSA e a não conceder o estatuto de 

economia de mercado (EEM) à China, 

tendo em conta os efeitos adversos 

significativos para o emprego e as 

atividades económicas; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/13 

Alteração  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Está ciente do processo de 

desalavancagem em curso no setor privado; 

salienta que a taxa de investimento 

europeia é muito inferior à do período 

anterior à crise; frisa, neste contexto, a 

importância de executar rapidamente a 

união bancária e a reforma bancária 

estrutural, bem como a importância do 

reforço dos investimentos em capitais 

próprios nas PME, graças a uma União 

dos Mercados de Capitais; apela à 

máxima utilização do FEIE e do 

programa COSME, a fim de melhorar o 

acesso das PME ao financiamento; 

considera que uma maior previsibilidade 

regulamentar no mercado único 

permitiria melhorar a confiança dos 

investidores; 

10. Está ciente do processo de 

desalavancagem em curso no setor privado; 

salienta que a taxa de investimento 

europeia é muito inferior à do período 

anterior à crise; frisa, neste contexto, a 

importância de executar rapidamente uma 

sólida união bancária e a reforma estrutural 

do setor bancário com base numa clara 

separação entre as atividades de 

negociação e a função principal de 

concessão de crédito e numa garantia 

ilimitada dos depósitos bancários apoiada 

pelo banco central nacional, que atue 

como entidade financiadora de última 

instância, a fim de alcançar um quadro 

mais simples e mais credível para a 

resolução bancária e a prevenção de 

novas crises neste setor, salvaguardando 

ao mesmo tempo os depositantes, os 

aforradores e os contribuintes; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/14 

Alteração  14 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 10-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  10-A. Regista com preocupação a 

proposta de criação de uma União dos 

Mercados de Capitais com o objetivo de 

reforçar o papel dos mercados de capitais 

e dos instrumentos financeiros na UE; 

salienta que o desenvolvimento do setor 

financeiro tende a afetar negativamente o 

investimento produtivo e a economia real, 

aumentando simultaneamente a 

instabilidade e os riscos sistémicos no 

setor financeiro; apela a uma rápida 

finalização de uma reforma abrangente 

do setor financeiro que tenha por objetivo 

combater as negociações especulativas e 

os instrumentos de risco, a fim de 

reequilibrar o seu papel na economia real 

e, simultaneamente, reforçar a qualidade 

da supervisão do mercado financeiro; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/15 

Alteração  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Realça a necessidade de um maior 

investimento no capital humano, 

nomeadamente na educação e na inovação, 

também no contexto das reformas do 

mercado de trabalho; salienta a necessidade 

de melhorar os sistemas nacionais de 

ensino, formação profissional e 

aprendizagem ao longo da vida, e de os 

adaptar às novas exigências do mercado de 

trabalho da UE, em termos de 

competências e conhecimentos; sublinha 

que todos estes aspetos irão promover a 

inovação, enquanto motor crucial de 

crescimento, produtividade e 

competitividade; exorta os Estados-

Membros, neste contexto, a melhorar a 

produtividade dos investimentos públicos; 

11. Realça a necessidade de um maior 

investimento no capital humano, 

nomeadamente na educação e na inovação, 

também no contexto das reformas do 

mercado de trabalho; salienta a necessidade 

de melhorar os sistemas nacionais de 

ensino, formação profissional e 

aprendizagem ao longo da vida, e de os 

adaptar às novas exigências do mercado de 

trabalho da UE, em termos de 

competências e conhecimentos; sublinha 

que todos estes aspetos irão promover a 

inovação, enquanto motor crucial de 

crescimento, produtividade e 

competitividade; apela, nesta ótica, à 

isenção imediata dos investimentos 

públicos produtivos da aplicação das 

regras orçamentais; exorta os Estados-

Membros, neste contexto, a melhorar a 

produtividade dos investimentos públicos; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/16 

Alteração  16 

Marco Valli, Marco Zanni, Laura Agea, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 e criar mercados 

de trabalho resilientes, com uma 

segmentação reduzida; frisa a importância 

de sistemas de proteção social sustentáveis 

e eficazes e de mecanismos adequados de 

apoio ao rendimento a nível nacional que 

permitam combater a pobreza e a 

exclusão social; recorda que assegurar uma 

taxa de emprego elevada constitui um fator 

importante para manter a sustentabilidade 

dos regimes de pensões; 

Or. en 



 

AM\1087287PT.doc  PE576.637v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

23.2.2016 A8-0030/18 

Alteração  18 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

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. Manifesta a sua preocupação quanto 

à recomendação sobre a política económica 

da área do euro, proposta pela Comissão 

enquanto passo para aprofundar a UEM e a 

coordenação de políticas no seguimento do 

«Relatório dos Cinco Presidentes», tendo 

em conta as distorções e os desequilíbrios 

económicos gerados pela moeda única 

numa zona monetária que está muito 

longe de ser ideal; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/19 

Alteração  19 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 25-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  25-A. Recorda que o euro tem um impacto 

assimétrico nas diferentes economias, 

fazendo com que as economias mais 

débeis tenham de suportar custos de 

adaptação desproporcionadamente 

elevados, devido a uma moeda que está 

sobrevalorizada em relação às suas 

economias, enquanto as economias mais 

fortes continuam a aumentar as suas 

exportações e a acumular excedentes 

externos nocivos devido a uma 

subavaliação da moeda; salienta o papel 

desempenhado pela moeda única na 

acumulação de desequilíbrios 

macroeconómicos insustentáveis e na 

acentuação das divergências estruturais 

entre os países; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/20 

Alteração  20 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 26-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  26-A. Insta a Comissão a ativar a vertente 

corretiva do procedimento relativo aos 

desequilíbrios macroeconómicos, a fim de 

eliminar de forma adequada os 

excedentes excessivos da balança de 

transações correntes acumulados nos 

países principais da área do euro, 

nomeadamente na Alemanha e nos Países 

Baixos; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/21 

Alteração  21 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 28-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  28-A. Lamenta que o ónus da adaptação 

recaia, em grande medida, nos países 

deficitários que tiveram de suportar os 

efeitos adversos decorrentes da 

desvalorização interna e das políticas de 

consolidação orçamental, enquanto os 

países excedentários continuam a 

acumular excedentes na balança de 

transações correntes, agravando deste 

modo os desequilíbrios e as divergências 

na área do euro;  

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/22 

Alteração  22 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 32-A 

 

Proposta de resolução Alteração 

32. Regista as conclusões do Conselho 

Europeu, de dezembro de 2015, sobre a 

União Económica e Monetária e solicita à 

Comissão que comece a preparar, assim 

que possível, as medidas de longo prazo;  

32. Regista as conclusões do Conselho 

Europeu, de dezembro de 2015, sobre a 

União Económica e Monetária e solicita à 

Comissão que comece a preparar, assim 

que possível, as medidas de longo prazo; 

solicita, neste contexto, que seja tida em 

conta a necessidade de prever 

mecanismos democráticos de retirada e de 

autoexclusão para os países que 

pretendam permanecer ou sair da UEM; 

salienta a importância de efetuar uma 

reflexão adequada a nível institucional 

sobre a conveniência de preparar um 

plano alternativo para uma desagregação 

ordenada da área do euro; 

Or. en 

 

 


