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8.3.2018 A8-0048/111 

Alteração  111 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós-2020 

2017/2052(INI) 

 

Proposta de resolução 

N.° 82-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 82-A. Sublinha que as infraestruturas, 

redes e serviços de transporte de 

qualidade são cruciais para o 

desenvolvimento económico e social de 

países e regiões, não só porque 

contribuem para a indução do 

crescimento económico, a dinamização do 

aparelho produtivo, a criação de emprego 

e a modernização dos países e regiões, 

mas também porque desempenham um 

papel fundamental para reunir os povos e 

combater o isolamento das populações; 

considera, por conseguinte, que é 

imperativo que sejam tratados como uma 

prioridade política fundamental para o 

crescimento económico e a coesão 

territorial, económica e social, com o 

controlo público do desenvolvimento, 

gestão e manutenção de infraestruturas, 

redes e serviços de transporte essenciais 

para este fim; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/112 

Alteração  112 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós-2020 

2017/2052(INI) 

 

Proposta de resolução 

N.° 83-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 83-A. Rejeita a utilização do orçamento 

da UE para financiar estratégias de 

liberalização e de privatização dos 

transportes, como as plasmadas nos 

sucessivos pacotes ferroviários ou no 

projeto do Céu Único Europeu, que são, 

sinónimo de degradação de qualidade e 

segurança serviços prestados, de 

intensificação da exploração dos 

trabalhadores dos transportes e de 

subjugar este setor estratégico aos 

interesses das multinacionais; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/113 

Alteração  113 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós-2020 

2017/2052(INI) 

 

Proposta de resolução 

N.° 83-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 83-B. Sublinha a importância do 

financiamento garantido para a 

implementação de uma política marítima 

integrada (promovendo a investigação 

marinha e o desenvolvimento da 

tecnologia e da engenharia marítima nos 

seus vários aspetos, incluindo a 

construção naval, para promover um 

transporte marítimo mais sustentável do 

ponto de vista ambiental e as 

infraestruturas portuárias no âmbito do 

seu público gestão que valoriza a pesca, 

assegurando a modernização do setor, sua 

viabilidade socioeconômica e a 

sustentabilidade dos recursos e o papel e 

características específicas das regiões 

ultraperiféricas), bem como a otimização 

de conexões multimodais e a transição 

para os serviços de transporte digital e 

modos de transporte sustentáveis, 

incluindo as vias navegáveis interiores; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/114 

Alteração  114 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós-2020 

2017/2052(INI) 

 

Proposta de resolução 

N.° 84-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 84-A. Sublinha que o turismo é um fator 

importante para desenvolver as 

economias locais e regionais e, 

consequentemente, promover a coesão 

económica e social; enfatiza, portanto, a 

importância da transição para um setor 

de turismo sustentável e sem recorrer a 

salários baixos e trabalho precário, isso 

exigirá uma luta contra a sua marcada 

sazonalidade, mas também uma melhor 

coordenação entre projetos de turismo e 

infraestrutura e salvaguarda do 

património natural, histórico e cultural 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/115 

Alteração  115 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós-2020 

2017/2052(INI) 

 

Proposta de resolução 

N.° 84-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 84-B. Solicita o desembolso de fundos 

para transporte e turismo no próximo 

QFP para ter em conta o impacto positivo 

na redução das assimetrias regionais, mas 

também no combate à redução da 

precariedade e da sazonalidade nesses 

dois setores; 

Or. pt 

 


