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12.3.2018 A8-0062/16 

Alteração  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações para o orçamento de 2019 - Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

Considerando F-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 (F-A) Considerando que o orçamento da 

União Europeia deve promover o 

investimento público, apoiando sectores 

produtivos e estratégicos (incluindo a sua 

modernização e sustentabilidade), os 

serviços públicos, a criação de empregos 

com direitos, a luta contra a pobreza, a 

exclusão social e as desigualdades, a 

proteção do ambiente e o pleno uso do 

potencial de cada país e região, bem como 

a busca de relações externas fundadas na 

solidariedade, na cooperação, no respeito 

mútuo e na paz;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/17 

Alteração  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações para o orçamento de 2019 - Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Defende um reforço substancial do 

orçamento da UE, com o objetivo de 

reforçar a sua função redistributiva, 

contribuindo, dessa forma, para 

concretizar o princípio da coesão 

económica e social;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/18 

Alteração  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações para o orçamento de 2019 - Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 2-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-B. Rejeita o Tratado sobre a 

Estabilidade, Coordenação e Governação 

na União Económica e Monetária 

(“Tratado Orçamental”), a legislação 

relativa à "governação económica" e o 

"Pacto para o Euro +", que visam 

perpetuar na UE e em cada um dos seus 

Estados-Membros as políticas ditas de 

austeridade – de exploração, de 

empobrecimento, de agravamento de 

desigualdades e injustiças sociais, de 

ataque a direitos e às funções sociais do 

Estado – que, inevitavelmente, agravarão 

a situação económica e social, em 

particular nos países em que esta já é 

mais difícil; 

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/19 

Alteração  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações para o orçamento de 2019 - Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Defende o reforço dos fundos 

atribuídos a programas de promoção do 

emprego, obrigatoriamente com direitos, e 

da inclusão social dos jovens, garantindo 

que os fundos da UE não contribuam 

para a criação de estágios não 

remunerados, para o trabalho em 

condições precárias ou para a 

substituição de empregos permanentes 

por trabalho temporário ou estágios;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/20 

Alteração  20 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações para o orçamento de 2019 - Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Considera necessária uma rutura 

com as políticas da União Europeia se 

quisermos que os problemas do 

crescimento económico sustentável, do 

desemprego, da pobreza, da exclusão 

social e da desigualdade (principalmente 

no rendimento) sejam verdadeiramente 

resolvidos; salienta que uma nova 

estratégia é necessária para estabelecer 

um novo rumo para a Europa, isto é, um 

caminho do pleno emprego, empregos 

com direitos, salários dignos, coesão 

económica e social e proteção social para 

todos, garantindo os mais altos níveis de 

vida, um caminho que sirva para atender 

às necessidades de desenvolvimento de 

cada Estado-Membro, em particular dos 

países menos desenvolvidos, favorecendo 

a convergência real, contribuindo para 

reduzir o fosso de desenvolvimento entre 

os Estados-Membros e as disparidades 

económicas, sociais e regionais existentes; 

Or. pt 

 

 


