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23.2.2016 A8-0030/31 

Alteração  31 

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

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

Bermejo, 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 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Apela a uma maior transferência da 

tributação por forma a desviá-la do fator 

trabalho – decisão a nível nacional – 

assegurando, ao mesmo tempo, a 

sustentabilidade dos regimes de proteção 

social; 

18. Apela à necessidade de um 

alargamento da base tributária que 

garanta uma repartição mais justa das 

contribuições fiscais entre o trabalho e o 

capital, que corrija a atual disparidade 

fiscal entre as PME e os grandes grupos 

económicos e que aumente 

substancialmente o peso dos impostos 

diretos face aos indiretos nos regimes de 

tributação, com vista a torná-los mais 

justos; apela, por conseguinte, a uma 

maior transferência da tributação por forma 

a desviá-la do fator trabalho para os lucros 

das empresas, os rendimentos de capital, o 

património e os ganhos de capital e apela 

a uma verdadeira progressividade dos 

sistemas fiscais dos Estados-Membros; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/32 

Alteração  32 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, 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 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Reitera a necessidade de políticas 

orçamentais responsáveis e favoráveis ao 

crescimento, que assegurem a 

sustentabilidade da dívida e tenham em 

conta o ciclo económico e as lacunas do 

investimento, respeitando, 

simultaneamente, os direitos sociais dos 

cidadãos; recorda que o endividamento 

muito elevado de alguns Estados-Membros 

constitui um risco substancial em caso de 

eventuais choques futuros na área do euro; 

salienta que os esforços envidados para 

aumentar a capacidade de resistência das 

finanças públicas e estimular o 

crescimento terão de ser intensificados nos 

países com elevados rácios dívida/PIB, a 

fim de colocar estes rácios numa trajetória 

descendente sustentável; 

20. Reitera a necessidade de políticas 

orçamentais responsáveis e favoráveis ao 

crescimento, que assegurem a 

sustentabilidade da dívida e tenham em 

conta o ciclo económico e as lacunas do 

investimento, dando margem de manobra 

orçamental, a fim de proteger os direitos 

sociais dos cidadãos; recorda que o 

endividamento muito elevado de alguns 

Estados-Membros constitui um risco 

substancial em caso de eventuais choques 

futuros na área do euro; salienta que os 

esforços envidados para aumentar a 

capacidade de resistência das finanças 

públicas mediante crescimento e criação 

de emprego terão de ser intensificados nos 

países com elevados rácios dívida/PIB, a 

fim de colocar estes rácios numa trajetória 

descendente sustentável; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/33 

Alteração  33 

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

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

Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios 

Papadimoulis, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán 

Crespo, 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 20-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 20-A. Solicita políticas orçamentais 

favoráveis ao crescimento que respeitem 

os direitos sociais dos cidadãos; chama a 

atenção para o risco que o nível de 

endividamento muito elevado de alguns 

Estados-Membros pode constituir em caso 

de eventuais choques futuros dentro da 

área do euro; apela, por conseguinte, à 

reestruturação da dívida nesses países, no 

intuito de reduzir a dívida pública e 

privada para níveis sustentáveis; chama a 

atenção para os efeitos desastrosos das 

políticas de austeridade através das quais 

as estratégias de consolidação orçamental 

comprometeram o investimento público, 

as funções sociais do Estado e o 

crescimento económico; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/34 

Alteração  34 

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

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 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 premência da revogação do 

Pacto de Estabilidade e Crescimento; 

Or. en 



 

AM\1087299PT.doc  PE576.637v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

23.2.2016 A8-0030/35 

Alteração  35 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 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, João Pimenta Lopes 

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 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Salienta que, em virtude do seu elevado 

nível de interdependência e da unicidade 

da sua política monetária, a área do euro é 

uma entidade económica onde deve ser 

promovida a convergência em relação aos 

países com o melhor desempenho e que 

deve ser apoiada por uma coordenação 

mais firme das políticas nacionais; salienta 

a importância de uma ação reforçada por 

parte de todos os governos nacionais em 

cada Estado-Membro para executar as 

reformas económicas e os investimentos 

necessários para reduzir os desequilíbrios 

macroeconómicos e evitar as repercussões 

negativas das políticas nacionais noutros 

Estados-Membros; solicita, por 

conseguinte, uma apreciação aprofundada 

destes desequilíbrios macroeconómicos e 

destas repercussões para complementar a 

avaliação das vulnerabilidades específicas 

de cada país e o Diálogo Macroeconómico; 

insiste na plena coerência entre a 

recomendação da área do euro e as 

recomendações específicas por país; 

25. Salienta que, em virtude do seu elevado 

nível de interdependência e da unicidade 

da sua política monetária, a área do euro é 

uma entidade económica onde a 

convergência deve ser promovida e 

apoiada por uma coordenação mais firme 

das políticas nacionais; salienta a 

importância de uma ação reforçada por 

parte de todos os governos nacionais em 

cada Estado-Membro para executar as 

reformas económicas e os investimentos 

necessários para reduzir os desequilíbrios 

macroeconómicos e evitar as repercussões 

negativas das políticas nacionais noutros 

Estados-Membros, em particular, as que 

se devem a excedentes sistemáticos da 

balança de transações correntes; solicita, 

por conseguinte, uma apreciação 

aprofundada destes desequilíbrios 

macroeconómicos e destas repercussões 

para complementar a avaliação das 

vulnerabilidades específicas de cada país e 

o Diálogo Macroeconómico; insiste na 

plena coerência entre a recomendação da 

área do euro e as recomendações 

específicas por país; 
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23.2.2016 A8-0030/36 

Alteração  36 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma 

López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli 

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 28 

 

Proposta de resolução Alteração 

28. Verifica que, embora o elevado 

excedente da balança de transações 

correntes da área do euro seja um sinal 

positivo da competitividade externa da 

área do euro, o seu nível atual é também 
reflexo de um investimento interno 

insuficiente, com um impacto negativo no 

crescimento e no emprego; considera que 

uma procura interna mais forte seria mais 

benéfica para o crescimento sustentável da 

área do euro, bem como num contexto 

global; está ciente de que o excedente da 

balança de transações correntes de alguns 

Estados-Membros é acompanhado por um 

conjunto de efeitos positivos de contágio 

em toda a cadeia de valor, que pode 

beneficiar, de várias formas, outros 

Estados-Membros; reconhece também o 

papel da moeda única que contribui para 

que os países mais competitivos 

mantenham elevados excedentes em 

relação ao resto do mundo; congratula-se 

com a conclusão nas previsões do inverno 

de 2016 da Comissão de que, em 2015, o 

crescimento económico em alguns 

Estados-Membros foi principalmente 

impulsionado pela procura nacional; 

considera importante que os Estados-

Membros com excedentes mais elevados 

28. Manifesta-se preocupado com o 

elevado excedente da balança de transações 

correntes da área do euro, que é um reflexo 

de um investimento interno insuficiente, 

com um impacto negativo no crescimento e 

no emprego; considera que uma procura 

interna mais forte seria mais benéfica para 

o crescimento sustentável da área do euro, 

bem como num contexto global; reconhece 

também o papel da moeda única que 

contribui para que os países mais 

competitivos mantenham elevados 

excedentes em relação ao resto do mundo; 

sublinha que as políticas em que um país 

procura beneficiar do enfraquecimento 

económico dos outros países («beggar-

thy-neighbour policies»), assentes num 

elevado excedente da balança de 

transações correntes e num crescimento 

impulsionado pelas exportações, tal como 

são prosseguidas, nomeadamente, pela 

China e Alemanha, perturbam a 

economia mundial e não são viáveis para 

a área do euro; congratula-se com a 

conclusão nas previsões do inverno de 

2016 da Comissão de que, em 2015, o 

crescimento económico em alguns 

Estados-Membros foi principalmente 

impulsionado pela procura nacional; 
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da balança de transações correntes 

continuem a expandir a procura interna em 

benefício próprio e geral; exorta, em 

simultâneo, os Estados-Membros menos 

competitivos a executarem, de forma 

eficaz, as reformas estruturais e os 

investimentos de elevada qualidade, a fim 

de modernizar as suas economias e criar 

um ambiente empresarial sustentável para 

os investimentos a longo prazo, em 

consonância com a Estratégia Europa 

2020; considera que esta é a melhor forma 

de reduzir os desequilíbrios 

macroeconómicos nos Estados-Membros 

por contraposição à desvalorização interna, 

que enfraquece a procura e abranda o 

crescimento económico em toda a área do 

euro; 

considera importante que os 

Estados-Membros com excedentes mais 

elevados da balança de transações 

correntes continuem a expandir a procura 

interna em benefício próprio e geral; 

exorta, em simultâneo, os 

Estados-Membros menos competitivos a 

executarem os investimentos de elevada 

qualidade, a fim de modernizar as suas 

economias e criar um ambiente empresarial 

sustentável para os investimentos a longo 

prazo; considera que esta é a melhor forma 

de reduzir os desequilíbrios 

macroeconómicos nos Estados-Membros 

por contraposição à desvalorização interna, 

que enfraquece a procura e abranda o 

crescimento económico em toda a área do 

euro; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/37 

Alteração  37 

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

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 

Subtítulo que precede o n.º 33 

 

Proposta de resolução Alteração 

Um Semestre Europeu mais eficaz e com 

uma maior responsabilidade democrática  

Revogação do Semestre Europeu 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/38 

Alteração  38 

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

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 

N.º 33 

 

Proposta de resolução Alteração 

33. Lamenta a fraca execução das 

recomendações específicas por país e 

considera que, com vista a melhorar a 

execução, é necessário identificar melhor 

as prioridades claramente estruturadas a 

nível europeu e reforçar um verdadeiro 

debate público, a vontade e o empenho 

políticos a nível nacional, conduzindo a 

um maior grau de pertinência e de 

apropriação em cada país; congratula-se, 

a esse respeito, com as visitas de 

elementos da Comissão aos 

Estados-Membros, com vista a debater o 

processo do Semestre Europeu e os 

respetivos documentos;  

33. Considera que as recomendações 

específicas por país constituem uma 

afronta flagrante à tomada de decisão 

democrática e soberana dos povos e dos 

trabalhadores dos Estados-Membros 

relativamente ao futuro dos seus países; 

lamenta, neste contexto, a falsa 

preocupação com a responsabilização e a 

legitimidade democrática, quando, na 

verdade, o que importa é aumentar o nível 

de execução das recomendações 

específicas por país; 

Or. en 



 

AM\1087299PT.doc  PE576.637v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

23.2.2016 A8-0030/39 

Alteração  39 

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

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, 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 

N.º 34 

 

Proposta de resolução Alteração 

34. Solicita que se encontre o equilíbrio 

ideal entre a formulação de 

recomendações específicas por país 

centradas em prioridades fundamentais e 

a garantia de que tais recomendações dão 

resposta a todos os desafios cruciais, 

incluindo a necessidade de evitar a 

recorrência da crise da dívida soberana, 

bem como a necessidade de aumentar a 

competitividade, o crescimento e o 

emprego, no contexto das metas da 

Estratégia Europa 2020; 

34. Solicita a revogação do Semestre 

Europeu, incluindo as recomendações 

específicas por país, o relatório sobre o 

mecanismo de alerta e a análise anual do 

crescimento, e a supressão do primeiro e 

segundo pacotes legislativos sobre a 

governação económica («six-pack» e 

«two-pack»), do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento, do Tratado sobre 

Estabilidade, Coordenação e Governação 

e da Estratégia Europa 2020; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/40 

Alteração  40 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

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 37 

 

Proposta de resolução Alteração 

37. Salienta a importância de os 

parlamentos nacionais debaterem os 

relatórios por país e as recomendações 

específicas por país, bem como 

submeterem a votação os programas 

nacionais de reformas e os programas 

nacionais de convergência ou estabilidade; 

insta os Estados-Membros a envolverem, 

de forma estruturada, os parceiros sociais, 

as autoridades locais e regionais e demais 

partes interessadas pertinentes, tirando 

partido da publicação atempada dos 

relatórios por país; sublinha o papel 

insubstituível dos parceiros sociais na 

fixação dos salários e o papel fundamental 

que devem desempenhar no debate 

económico mais alargado, em especial no 

que respeita à promoção da produtividade; 

solicita ainda uma cooperação mais estreita 

por parte dos parlamentos nacionais para 

com o Parlamento Europeu; 

37. Salienta a importância de os 

parlamentos nacionais debaterem os 

relatórios por país e as recomendações 

específicas por país, bem como 

submeterem a votação os programas 

nacionais de reformas e os programas 

nacionais de convergência ou estabilidade; 

insta os Estados-Membros a envolverem, 

de forma estruturada, os parceiros sociais, 

as autoridades locais e regionais e demais 

partes interessadas pertinentes, tirando 

partido da publicação atempada dos 

relatórios por país; sublinha o papel 

insubstituível dos parceiros sociais na 

fixação dos salários e o papel fundamental 

que devem desempenhar no debate 

económico mais alargado, em especial no 

que respeita à promoção da produtividade; 

solicita ainda uma cooperação mais estreita 

por parte dos parlamentos nacionais para 

com o Parlamento Europeu; está decidido 

a reforçar o seu papel no domínio do 

controlo da execução dos programas de 

ajustamento e a assegurar uma 

comunicação adequada e um diálogo 

genuíno e aberto com todas os 

intervenientes; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/41 

Alteração  41 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Paloma López 

Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, 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 45 

 

Proposta de resolução Alteração 

45. Solicita à Comissão que proceda à 

revisão do Quadro Financeiro Plurianual 

(QFP) prevista no acordo político 

concluído entre o Parlamento, a Comissão 

e o Conselho, em junho de 2013; salienta 

que a inadequação do atual QFP se tornou 

evidente com a crise financeira e 

humanitária que assolou a União Europeia 

entre 2009 e 2014; salienta ainda a 

necessidade de proceder a uma reforma 

substancial da programação financeira da 

União que tenha em devida conta os 

objetivos, o financiamento e a duração dos 

instrumentos disponíveis; 

45. Solicita à Comissão que proceda à 

revisão do Quadro Financeiro Plurianual 

(QFP) prevista no acordo político 

concluído entre o Parlamento, a Comissão 

e o Conselho, em junho de 2013; salienta 

que a inadequação do atual QFP se tornou 

evidente com a crise financeira e 

humanitária que assolou a União Europeia 

entre 2009 e 2014; solicita que a UE e os 

Estados-Membros se comprometam 

finalmente a aplicar políticas de 

convergência real, assentes no progresso 

social e na salvaguarda e promoção do 

potencial de cada país, na criação de 

emprego, na utilização sustentável dos 

recursos naturais e na proteção do 

ambiente, com vista a alcançar um 

crescimento económico que tenha em 

conta a coesão social, bem com a reduzir 

o fosso de desenvolvimento entre os 

Estados-Membros e as disparidades 

económicas, sociais e regionais existentes; 
salienta ainda a necessidade de proceder a 

uma reforma substancial da programação 

financeira da União que tenha em devida 

conta os objetivos, o financiamento e a 

duração dos instrumentos disponíveis; 
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