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21.10.2016 A8-0309/12 

Alteração  12 

 João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Matt Carthy  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Reitera que a introdução de 

indicadores sociais, a edificação de novos 

pilares de sustentação de políticas ou a 

manifestação de intenções humanizadas, 

não altera o caráter austeritário, 

federalista e antidemocrático das políticas 

preconizadas no âmbito do Semestre 

Europeu; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/13 

Alteração  13 

 João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 2-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-B. Defende que o crescimento 

económico deve garantir um impacto 

social positivo, através de políticas 

redistributivas efetivas que contrariem o 

agravamento das desigualdades verificado 

nos últimos anos; reitera que são 

necessários mecanismos de indemnização 

eficazes para lidar com a dívida privada e 

os desequilíbrios macroeconómicos 

persistentes e sistemáticos na UE; insiste 

na revogação do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento, enquanto limitador do 

investimento público, sendo evidente que 

foram os países com margem de manobra 

orçamental que melhor resistiram à crise 

e à degradação dos indicadores sociais, 

através de um aumento dos investimentos 

públicos 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/14 

Alteração  14 

 João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Considera que as recomendações 

específicas por país constituem um 

atentado claro à decisão democrática e 

soberana dos povos e dos trabalhadores 

dos Estados-Membros relativamente ao 

futuro do seu país; observa que, na 

verdade, as REP demonstram que as 

políticas impostas Estados-Membros no 

quadro dos mecanismos da governação 

económica levam à asfixia das 

capacidades de investimento e de 

desenvolvimento; defende que os Estados-

Membros devem continuar a dar 

prioridade à implementação de medidas 

urgentes relativas aos sectores produtivos 

essenciais para cada economia e que, por 

conseguinte, desempenham um papel 

fundamental no potencial 

desenvolvimento de cada país; solicita o a 

criação de políticas de investimento e de a 

promoção de projetos públicos e do apoio 

a micro, pequenas e médias empresas, a 

cooperativas e governos locais, bem como 

o reforço e a orientação dos fundos 

comunitários nesse sentido; defende que 

essas medidas promovam o aumento do 

número de postos de trabalho, assentes na 

contratação coletiva, na proteção laboral, 

na valorização salarial e no combate ao 
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trabalho precário; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/15 

Alteração  15 

 João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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.º4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 4-A. Salienta que as reformas 

estruturais e a contenção orçamental pró-

cíclica estipuladas pelo Semestre Europeu 

contribuíram fortemente para a crise 

social e económica; enfatiza que a 

consequência da austeridade promovida 

pelas instituições da UE foi a subida 

generalizada dos níveis de pobreza (125 

milhões na UE-28), o aumento das 

desigualdades, a desvalorização de 

salários, o desemprego e a precariedade, o 

ataque aos direitos dos trabalhadores, a 

destruição e privatização de serviços 

públicos, nomeadamente nas áreas da 

saúde e da educação; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/16 

Alteração  16 

 João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-A. Solicita a revogação do Semestre 

Europeu e a convocação de uma 

conferência intergovernamental com os 

objetivos de institucionalização da 

reversibilidade dos tratados, da suspensão 

imediata do tratado orçamental e sua 

revogação, bem como da revogação do 

Tratado de Lisboa; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/17 

Alteração  17 

 João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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. Exorta as instituições da UE a 

encetarem e a apoiarem um processo de 

renegociação das dívidas públicas dos 

países mais endividados (ao nível dos 

montantes, prazos e taxas de juro), 

reduzindo consideravelmente os respetivos 

níveis e encargos anuais, fazendo-os 

regressar a níveis sustentáveis, tornando 

assim o serviço da dívida compatível com 

o desenvolvimento económico e social do 

país em causa; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/18 

Alteração  18 

 João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 10-B. Apela ao fim imediato dos 

chamados memorandos de entendimento 

e das políticas de austeridade e 

neoliberais contraproducentes e 

socialmente devastadoras que aqueles 

impuseram; solicita a elaboração de 

planos de emergência de apoio às 

economias dos países intervencionados 

pela Troica, que preveja os recursos 

financeiros e as derrogações necessários 

ao funcionamento do mercado único e 

das políticas comuns; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/19 

Alteração  19 

 João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De 

Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 10-C. Apela à criação de programas de 

apoio destinados aos Estados-Membros 

que, tendo entendido que a sua 

participação na UEM se tornou 

insustentável e insuportável, pretendam 

negociar a sua saída do euro, sendo que 

esses programas deverão prever uma 

indemnização adequada pelos prejuízos 

sociais e económicos causados ao país em 

questão pela adesão à moeda única; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/20 

Alteração  20 

 João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 11-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 11-A. Recomenda a implementação de 

medidas urgentes relativas aos setores 

produtivos essenciais para cada economia 

e que, por conseguinte, desempenham um 

papel fundamental no potencial 

desenvolvimento de cada país; solicita a 

promoção de projetos públicos e do apoio 

a micro, pequenas e médias empresas, a 

cooperativas e governos locais, bem como 

o reforço e a orientação dos fundos 

comunitários nesse sentido; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/21 

Alteração  21 

 João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 13-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-A. Deplora profundamente o atual 

processo de chantagem em curso que faz 

pender sobre Portugal e Espanha um 

pacote de sanções, criando uma situação 

de instabilidade inaceitável e incompatível 

com a necessidade de relançar o 

crescimento económico e pôr cobro à 

crise social que se vive nestes países; 

apela, por isso, ao fim imediato deste 

processo assim como aos mecanismos a si 

subjacentes; insiste na necessidade de as 

instituições europeias respeitarem a 

soberania de cada Estado-Membro e a 

decisão tomada pelos cidadãos de 

enveredar pelo desenvolvimento, 

crescimento e coesão social, e de nenhum 

país ser penalizado por estimular a sua 

economia, quer através de planos de 

investimento público quer através de 

políticas orçamentais redistributivas e de 

políticas fiscais progressivas; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/22 

Alteração  22 

 João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De 

Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 13-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-B. Rejeita a condicionalidade 

macroeconómica que subordina a política 

de coesão à governação económica 

europeia; salienta que a política regional 

é um instrumento importante para 

promover a coesão económica e social, 

tendo como principais objetivos a redução 

das disparidades entre regiões – em 

especial nas regiões mais pobres e 

ultraperiféricas –, a promoção de uma 

convergência real e o fomento do 

crescimento e do emprego; reitera que a 

política de coesão não deve ser utilizada 

como instrumento de sanção financeira 

no caso de uma região ou um Estado-

Membro rejeitar as políticas de 

desregulamentação e de privatização; 

Or. en 

 


