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21.10.2016 A8-0309/1 

Alteração  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando G-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  G-A. Considerando que a moeda única, 

impedindo os normais ajustamentos de 

competitividade entre países e privando-os 

dos instrumentos fundamentais de política 

económica para absorver os choques 

assimétricos, tem dificultado a retoma 

económica e exacerbado as divergências e 

os desequilíbrios macroeconómicos entre 

países do centro e da periferia; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/2 

Alteração  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando H-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  H-A. Considerando que as políticas de 

austeridade e as medidas de 

desvalorização interna impostas aos 

países periféricos, sujeitos às 

condicionalidades da moeda única, 

tiveram um efeito depressivo e 

desestabilizador na economia em toda a 

área do euro, provocando o colapso da 

procura interna, o aumento dos níveis de 

desemprego e a explosão das disparidades 

socioeconómicas; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/3 

Alteração  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando H-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  H-B) Considerando que a acumulação de 

excedentes da balança corrente na área 

do euro está a ter fortes repercussões 

negativas em toda a economia europeia e 

constitui um dos principais fatores que 

dificultam a retoma, impedindo o 

reequilíbrio entre países; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/4 

Alteração  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Salienta que a longa crise económica 

europeia colocou em evidência a 

necessidade premente de facilitar o 
investimento em áreas como a educação, a 

inovação e a investigação e o 

desenvolvimento, melhorando 

simultaneamente a competitividade da UE 

através de reformas estruturais 

sustentáveis para reforçar a criação de 

empregos de qualidade, aplicando 

políticas orçamentais responsáveis para 

criar um melhor ambiente para o 

emprego, as empresas (em especial as 

PME) e o investimento; regista o impacto 

do Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos, após um ano de 

funcionamento; salienta a importância de 

reforçar a utilização do FEIE em regiões 

menos desenvolvidas e em transição e o 

caráter verdadeiramente complementar 

dos seus investimentos, intensificando 

simultaneamente os esforços para 

desenvolver plataformas de investimento, 

inclusive a nível regional; 

7. Salienta que a longa crise económica 

europeia revelou a fragilidade estrutural 

do quadro de governação da UE e a 

natureza disfuncional da União 

Económica e Monetária; chama a 

atenção para a importância de os 

Estados-Membros conservarem a 

necessária autonomia monetária para 

poderem enfrentar eficazmente a recessão 

económica, reforçar a criação de 

empregos de qualidade e restabelecer a 

competitividade, inclusive através do 
investimento público, especialmente em 

áreas como a educação, a inovação e a 

investigação e o desenvolvimento; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/5 

Alteração  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  10-A. Lamenta a perspetiva assimétrica 

adotada pela Comissão nas 

recomendações específicas por país, bem 

como o facto de aplicar de forma 

arbitrária as regras da governação 

económica; observa com preocupação que 

os países deficitários foram obrigados a 

suportar custos de adaptação 

desproporcionadamente elevados para 

poderem permanecer na união monetária, 

enquanto alguns países continuam 

livremente a acumular grandes 

excedentes nas balanças correntes sem 

consequências; insta a Comissão a adotar 

uma ação incisiva e eficaz com vista a 

reduzir os excedentes nas balanças 

correntes e a propor sanções adequadas; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/6 

Alteração  6 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2016 

2016/2101(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 16-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  16-A. Frisa o risco de o prolongamento da 

crise política e económica poder levar a 

uma desintegração caótica e 

descontrolada da área do euro; sublinha 

que é necessário estudar um plano 

alternativo de dissolução organizada e 

controlada da união monetária; salienta a 

necessidade urgente de prever um 

procedimento de autoexclusão para os 

Estados que, democraticamente, venham 

a manifestar a necessidade de sair da 

união monetária na sequência de um 

processo de controlo democrático; 

Or. en 

 

 


