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23.2.2016 A8-0030/23 

Alteração  23 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Marie-Christine 

Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que a recuperação 

económica na União Europeia está em 

curso, mas continua fraca e desigual entre 

os Estados-Membros e em cada um deles, 

verificando-se que é, em parte, 

impulsionada por fatores temporários e 

externos, incluindo os baixos preços do 

petróleo; 

A. Considerando que a recuperação 

económica na União Europeia está em 

curso, mas continua fraca e desigual entre 

os Estados-Membros e em cada um deles, 

verificando-se que é, em parte, 

impulsionada por fatores temporários, 

nomeadamente a considerável perda de 

rendimento dos trabalhadores, em 

particular através de cortes salariais, de 

situações de desemprego, da supressão ou 

diminuição dos apoios sociais e através da 

degradação, por via da diminuição da 

despesa pública, dos setores da saúde e da 

educação e que é, ainda, impulsionada 

por fatores externos, incluindo os baixos 

preços do petróleo; 

Or. en 



 

AM\1087296PT.doc  PE576.637v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

23.2.2016 A8-0030/24 

Alteração  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Matt 

Carthy, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando H-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  H-A. Considerando que é imperativo 

romper com os princípios neoliberais que 

têm regido as políticas impostas pela UE 

aos povos e trabalhadores dos Estados-

Membros e que só com um crescimento 

económico sustentável, baseado em 

salários dignos, em trabalho com direitos, 

no controlo público dos setores 

estratégicos da economia, no acesso 

universal e gratuito a todos os graus de 

ensino, na promoção e socialização da 

inovação é que será possível dinamizar a 

economia e a competitividade dos 

Estados-Membros; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/25 

Alteração  25 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Congratula-se com as melhorias a nível 

das finanças públicas, nomeadamente a 

descida gradual dos rácios dívida/PIB da 

UE e da área do euro e a redução dos 

défices orçamentais nominais; constata, 

porém, que os rácios da dívida pública 

continuam a aumentar em vários Estados-

Membros com baixo crescimento nominal 

do PIB e inflação baixa, e que o 

procedimento relativo aos défices 

excessivos continua em curso para nove 

Estados-Membros; salienta que muitos 

Estados-Membros dispõem de uma 

margem de manobra orçamental limitada 

para fazer face a eventuais novos choques 

económicos e que o reforço da 

coordenação europeia deve, por 

conseguinte, ser ponderado a fim de apoiar 

a consolidação orçamental sem prejudicar 

o crescimento; 

2. Congratula-se com as melhorias a nível 

das finanças públicas, nomeadamente a 

descida gradual dos rácios dívida/PIB da 

UE e da área do euro e a redução dos 

défices orçamentais nominais; constata, 

porém, que os rácios da dívida pública 

continuam a aumentar em vários Estados-

Membros com baixo crescimento nominal 

do PIB e inflação baixa, e que o 

procedimento relativo aos défices 

excessivos continua em curso para nove 

Estados-Membros; salienta que muitos 

Estados-Membros dispõem de uma 

margem de manobra orçamental limitada 

para fazer face a eventuais novos choques 

económicos e que o reforço da 

coordenação europeia deve, por 

conseguinte, ser ponderado a fim de apoiar 

a consolidação orçamental sem prejudicar 

o crescimento; apela, além disso, à 

apresentação de um plano de 

flexibilização quantitativa para estes 

Estados-Membros, enquanto instrumento 

de promoção do crescimento, sem 

condicionalidades de política económica; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/26 

Alteração  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Curzio Maltese, Matt Carthy, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Observa que a competitividade global da 

União Europeia continua a ser um objetivo 

importante e frisa a importância das 

reformas estruturais, do investimento em 

matéria de I&D, da eficiência na utilização 

dos recursos, da inovação que aumenta a 

produtividade, e da redução dos 

desequilíbrios macroeconómicos; 

considera, em simultâneo, que o 

agravamento das perspetivas globais exige 

igualmente o reforço da procura interna, a 

fim de tornar a economia europeia mais 

resistente; manifesta preocupação 

nomeadamente em caso de abrandamento 

da procura mundial; 

3. Observa que a competitividade global da 

União Europeia continua a ser um objetivo 

importante e frisa a importância do 

investimento em matéria de I&D, da 

eficiência na utilização dos recursos, da 

inovação que aumenta a produtividade, e 

da redução dos desequilíbrios 

macroeconómicos; considera, em 

simultâneo, que o agravamento das 

perspetivas globais exige igualmente o 

reforço da procura interna, em particular 

através da recuperação do rendimento 

perdido com as políticas de austeridade e 

através da introdução de regimes de 

tributação redistributiva e progressiva, a 

fim de tornar a economia europeia mais 

resiliente; manifesta preocupação 

nomeadamente em caso de abrandamento 

da procura mundial; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/27 

Alteração  27 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, 

Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Apela à realização de esforços 

redobrados com vista a apoiar a 

recuperação, fomentar a convergência com 

os países com o melhor desempenho e 

corrigir os desequilíbrios 

macroeconómicos, nomeadamente através 

do aumento da produtividade e dos 

investimentos; 

5. Apela à realização de esforços 

redobrados com vista a apoiar a 

recuperação, fomentar a convergência e 

corrigir os desequilíbrios 

macroeconómicos, nomeadamente 

conferindo margem de manobra 

orçamental e proporcionando liquidez 

para fins de investimento e 

desenvolvimento social global, o que 

facilitará o emprego seguro e de 

qualidade e o reforço do Estado social; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/28 

Alteração  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Paloma López 

Bermejo, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara 

Spinelli, Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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. Lamenta que, em 2015, o Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos 

(FEIE) tenha sido aplicado de forma 

assimétrica, e que não tenha sido  
aproveitado para maximizar o apoio a 

projetos estratégicos e ao investimento 

público, particularmente nos países mais 

afetados pela austeridade e com restrições 
de liquidez ao nível das famílias e das 

empresas, bem como para promover o 

crescimento, a criação de emprego e a 

coesão social e económica; considera 

fundamental a criação de modelos de 

investimento que respondam à 

necessidade premente de uma maior 

coesão social e territorial; 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 
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Europeus Estruturais e de Investimento; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/29 

Alteração  29 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 13-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  13-A. Condena o facto de as reformas 

estruturais que têm sido realizadas e 

propostas se centrarem na liberalização e 

privatização de empresas públicas de 

setores estratégicos da economia (energia, 

transportes, telecomunicações e banca), 

na flexibilização do mercado de trabalho 

e na liquidação de direitos laborais, na 

diminuição da despesa pública ao nível 

dos apoios sociais, da saúde e da 

educação e no consequente corte de 

direitos sociais; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/30 

Alteração  30 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, 

Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara 

Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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, em plena 

conformidade com o quadro relativo às 

condições de trabalho e em consonância 

com as convenções e recomendações da 

OIT; 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 

 

 


