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14.2.2017 A8-0039/1 

Alteração  1 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: Análise Anual do 

Crescimento de 2017 

2016/2306(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  3-A. Lamenta profundamente que a 

desvalorização interna e as medidas de 

austeridade impostas aos países 

periféricos, com os constrangimentos 

característicos da moeda única, tenham 

tido um efeito depressivo e 

desestabilizador a longo prazo em toda a 

economia da área do euro, provocando o 

colapso da procura interna, o aumento 

insustentável dos níveis de desemprego e a 

explosão das desigualdades sociais e 

económicas; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/2 

Alteração  2 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: Análise Anual do 

Crescimento de 2017 

2016/2306(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 3-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  3-B. Salienta que a moeda única, ao 

impedir os normais ajustamentos em 

termos de competitividade entre os países 

através de livre flutuação das taxas de 

câmbio e ao privá-los dos principais 

instrumentos políticos para absorver os 

choques económicos, tem vindo a 

impossibilitar a retoma económica e a 

agravar os desequilíbrios 

macroeconómicos e as divergências 

estruturais entre países centrais e países 

periféricos;  

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/3 

Alteração  3 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: Análise Anual do 

Crescimento de 2017 

2016/2306(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 3-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  3-C. Salienta que o euro desencadeia um 

impacto assimétrico nas diferentes 

economias, com as economias mais 

frágeis a terem de suportar custos de 

adaptação desproporcionadamente 

elevados para poderem permanecer na 

União Monetária, ao passo que as 

economias mais fortes continuam a 

expandir as suas exportações e a 

acumular excedentes externos 

prejudiciais, o que reflete a vantagem 

competitiva de uma taxa de câmbio real 

fortemente subavaliada; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/4 

Alteração  4 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: Análise Anual do 

Crescimento de 2017 

2016/2306(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 38-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  38-A. Lamenta que, apesar de os 

excedentes muito elevados e persistentes 

na balança de transações correntes 

afetarem negativamente o funcionamento 

da área do euro e impedirem o 

reequilíbrio dos vários países, a Comissão 

nunca tenha aplicado os instrumentos 

existentes e disponíveis no quadro do 

procedimento relativo aos desequilíbrios 

macroeconómicos (PDM), incluindo a 

vertente corretiva e as sanções adequadas 

para evitar e corrigir esses desequilíbrios; 

Or. en 



 

AM\1117352PT.docx  PE598.499v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

14.2.2017 A8-0039/5 

Alteração  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: Análise Anual do 

Crescimento de 2017 

2016/2306(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 51-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  51-A. Chama a atenção para o risco de 

que o prolongamento da crise política e 

económica pode levar a uma 

desintegração caótica e descontrolada da 

área do euro; salienta, por conseguinte, 

que seria aconselhável explorar um plano 

alternativo para uma dissolução ordeira e 

controlada da União Monetária; frisa 

igualmente a necessidade urgente de 

entretanto se prever também um processo 

democrático de saída de qualquer 

Estado-Membro que deseje abandonar a 

união monetária; 

Or. en 

 

 


