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2.7.2018 A8-0247/34 

Alteração  34 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios 

Kouloglou, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Recorda que, na sua resolução de 

15 de março de 2018, o Parlamento 

identificou como prioridades para o 

orçamento da UE de 2019 o crescimento 

sustentável, a inovação, a competitividade, 

a segurança, a luta contra as alterações 

climáticas, a transição para fontes de 

energia renováveis e a migração, e apelou 

também a que seja prestada especial 

atenção aos jovens; 

1. Solicita um orçamento da UE de 

2019 que possa promover de forma eficaz 
o desenvolvimento social, o crescimento 

sustentável, a coesão económica, social e 

territorial, a inovação, o investimento 

público, o respeito pelo ambiente, a 

proteção da biodiversidade, a paz e a 

solidariedade interna e externa, em 

particular relativamente aos migrantes; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/35 

Alteração  35 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Salienta, contudo, que a crise que 

afeta a UE é o resultado do quadro 

estabelecido pelo Tratado de Lisboa e 

pelos anteriores tratados e que esta 

situação não pode ser ultrapassada no 

âmbito do quadro atual; recorda a 

necessidade de prever a anulação dos 

Tratados que regulam a integração, com 

vista à revogação do Tratado de Lisboa e, 

em especial, o Tratado sobre Estabilidade, 

Coordenação e Governação na União 

Económica e Monetária, o «pacote de 

seis» e o «pacote duplo»; solicita a 

convocação de uma conferência 

intergovernamental pelo Conselho 

Europeu para debater a anulação e 

revogação dos tratados; salienta a 

premência de os Estados-Membros 

recuperarem a capacidade de decidir 

sobre as políticas económicas mais 

adequadas às suas necessidades; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/36 

Alteração  36 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, 

Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Salienta que o FEIE não promove 

uma verdadeira política de investimento 

nem um verdadeiro empenho em 

combater o desemprego e o fraco 

crescimento económico; 

Or. en 



 

AM\1158034PT.docx  PE621.743v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

2.7.2018 A8-0247/37 

Alteração  37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-A. Salienta que o Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais procura afastar a atenção 

das políticas neoliberais da UE que foram 

determinantes para a grave crise 

económica e que alimentaram as 

condições precárias de emprego e as 

desigualdades entre homens e mulheres; 

refere que esse pilar europeu tem como 

objetivo impor um nível baixo de direitos 

sociais em toda a UE, enfraquecendo os 

direitos laborais e sociais dos 

trabalhadores e continuando a 

aprofundar a exploração e o 

empobrecimento dos cidadãos, ao mesmo 

tempo que tenta legitimar os mecanismos 

antissociais e não democráticos, como o 

quadro de governação económica da UE; 

afirma que só é possível dispor de 

políticas sociais progressivas com outra 

Europa, uma Europa que abandone o 

quadro de austeridade e as políticas em 

matéria de competitividade, de 

liberalização e de desregulamentação do 

mercado de trabalho, que comprometem 

os direitos sociais e laborais nos 

Estados-Membros e exercem pressão para 

uma redução dos salários; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/38 

Alteração  38 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios 

Kouloglou, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 21-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 21-A. Condena veementemente o 

financiamento, através do programa 

Horizonte 2020, das empresas israelitas 

que participam ativamente na violação, 

por parte de Israel, do direito 

internacional e dos direitos humanos nos 

territórios palestinianos; considera que 

nenhuma empresa que leve a cabo 

atividades de investigação para fins 

militares deve receber financiamento a 

partir do orçamento da UE; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/39 

Alteração  39 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Takis 

Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 30-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 30-A. Solicita o reforço do 

financiamento dos programas que 

promovem o emprego com direitos e a 

inclusão social dos jovens, garantindo que 

os fundos da UE não contribuem para a 

criação de estágios não remunerados, 

para condições de trabalho precárias ou 

para a substituição de empregos 

permanentes por trabalho temporário ou 

estágios não remunerados; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/40 

Alteração  40 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 32-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 32-A. Sublinha que o nível da dívida em 

alguns Estados-Membros continua a ser 

dos mais elevados em todo o mundo; 

insta, por conseguinte, a Comissão e os 

Estados-Membros a encetarem e a 

apoiarem um processo de renegociação da 

dívida pública (no que diz respeito aos 

montantes envolvidos, aos prazos de 

vencimento e às taxas de juro) e de 

supressão da sua componente 

especulativa e ilegítima nos países mais 

endividados, a fim de tornar o serviço da 

dívida compatível com o desenvolvimento 

económico e social; observa que a 

recuperação económica dos Estados-

Membros não é possível sem uma redução 

da dívida; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/41 

Alteração  41 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, 

Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 32-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 32-B. Denuncia o facto de, não obstante 

a conclusão dos programas de 

ajustamento económico, os 

Estados-Membros que estiveram sujeitos 

a esses programas enfrentarem graves 

problemas a nível económico e social e 

continuarem a ser afetados pelas 

consequências e pelas políticas impostas 

pela troica; insta, por conseguinte, à 

elaboração de um plano de emergência 

para apoiar a economia dos países em que 

ocorreu uma intervenção da troica e que 

esse plano preveja os recursos financeiros 

e as derrogações necessárias para o 

funcionamento do mercado único e das 

políticas comuns; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/42 

Alteração  42 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 32-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 32-C. Apela à criação de programas de 

apoio específicos para os países que 

consideram que a adesão à área do euro 

se tornou insustentável e insuportável, 

prevendo uma compensação adequada 

pelas perdas incorridas, no quadro de 

uma saída negociada da moeda única 

para os Estados-Membros que pretendam 

fazê-lo; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/43 

Alteração  43 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 32-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 32-D. Considera que a legislação relativa 

à União Bancária serve unicamente os 

interesses do setor do grande capital 

financeiro na UE e viola os princípios 

democráticos fundamentais; insta à 

revogação da legislação relativa à União 

Bancária e recorda a necessidade de 

assegurar um controlo público 

democrático sobre o sistema bancário; 

Or. en 

 

 


