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Alteração  1 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2017 

Proposta de resolução comum 

N.º 2 – travessão 4 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

– abordar os desafios colocados pelo 

equilíbrio entre a vida profissional e a 

vida privada e pelas disparidades entre 

homens e mulheres a nível dos salários e 

pensões; 

 

 

 

 

 

 

 

– abordar os desafios colocados pelas 

disparidades entre homens e mulheres a 

nível dos salários e pensões e pelo 

equilíbrio entre a vida profissional e a 

vida privada, nomeadamente através da 

adoção de propostas ambiciosas para uma 

diretiva relativa à licença de maternidade 

e da diretiva relativa à licença dos 

prestadores de cuidados, bem como da 

disponibilização infraestruturas de 

educação e cuidados para a primeira 

infância, abertas durante todo o dia, em 

particular para assegurar a igualdade 

entre homens e mulheres em termos de 

rendimentos e de prestação de cuidados e 

para aumentar a participação das 

mulheres no mercado de trabalho; 

Or. en 
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Alteração  2 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2017 

Proposta de resolução comum 

N.º 5 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

5. Está convicto de que a UE pode ser um 

líder mundial, libertando, para tal, todo o 

potencial do seu mercado único e 

promovendo o empreendedorismo, a 

concorrência leal e o investimento na 

inovação; 

5. Considera que os modelos económicos 

puramente baseados no crescimento do 

PIB, na contínua sobre-exploração de 

recursos naturais e na «financeirização» 

atingiram os seus limites; entende, por 

conseguinte, que a UE tem de tornar a 

sustentabilidade o centro de uma política 

económica sã, orientada para o futuro e 

portadora de uma solução para a crise; 

considera a defesa de posições de 

mercado estabelecidas um potencial 

obstáculo no caminho para um novo 

modelo económico; 

Or. en 



 

AM\1100170PT.doc PE585.324v01-00 } 

 PE585.333v01-00 } 

 PE585.334v01-00 } RC1 

PT Unida na diversidade PT 

 

5.7.2016  B8-0885/2016 }  

 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Alt. 3 

Alteração  3 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2017 

Proposta de resolução comum 

N.º 17 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

17. Considera que a União Europeia deve 

desenvolver soluções concretas que deem 

resposta à situação de urgência dos 

refugiados, designadamente combatendo as 

suas causas profundas, através do reforço 

da cooperação com os países de trânsito e 

de origem dos fluxos migratórios e do 

recurso a todas as políticas e a todos os 

instrumentos existentes, a fim de 

assegurar a sua estabilização, a sua 

reabilitação e o seu desenvolvimento; 

17. Considera que a União Europeia deve 

desenvolver soluções concretas que deem 

resposta à situação de urgência dos 

refugiados, designadamente combatendo as 

suas causas profundas, através de respostas 

políticas holísticas que incluam a 

coerência das políticas em matéria de 

desenvolvimento, comércio, clima e 

investimento, garantindo, ao mesmo 

tempo, um acesso regular e seguro 

àqueles que procuram proteção 

internacional; 

Or. en 
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Alteração  4 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2017 

Proposta de resolução comum 

N.º 24 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

24. Salienta que a segurança interna e a 

segurança externa estão cada vez mais 

interligadas; 

24. Salienta que a segurança interna e a 

segurança externa estão cada vez mais 

interligadas; reitera que a introdução de 

medidas repressivas, de vigilância em 

grande escala e de controlo nas 

fronteiras, na sua maioria simbólicas, que 

ameacem as liberdades civis, os direitos 

fundamentais e o princípio da livre 

circulação não constitui a resposta certa; 

Or. en 
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Alteração  5 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2017 

Proposta de resolução comum 

N.º 30 – travessão 6 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

30. Promover o comércio como um 

instrumento importante para estimular o 

crescimento, o emprego e a 

competitividade, bem como para promover 

as normas da UE em matéria de direitos 

humanos e o desenvolvimento sustentável. 

É necessário modernizar e aplicar 

rigorosamente os instrumentos de defesa 

comercial da União e, se for caso disso, 

recorrer a metodologias excecionais; 

30. Rejeitar o Acordo Económico e 

Comercial Global (AECG), o Acordo 

sobre o Comércio de Serviços (TiSA) e a 

Parceria Transatlântica de Comércio e 

Investimento (TTIP) e registar que os 

cidadãos europeus e o Parlamento 

Europeu criticam cada vez mais o 

verdadeiro impacto dos acordos de 

comércio livre, uma vez que estes também 

podem ter efeitos indesejáveis sobre o 

emprego, a competitividade e as normas da 

UE em matéria de direitos humanos e 

desenvolvimento sustentável. Solicita que 

os instrumentos de defesa comercial da 

União sejam modernizados e as políticas 

comerciais concebidas em consonância 

com os objetivos de desenvolvimento, as 

metas no domínio do clima, as prioridades 

ambientais e as normas sociais e em 

matéria de direitos humanos da UE; 

Or. en 
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Alteração  6 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2017 

Proposta de resolução comum 

N.º 36 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

36. Considera que a UE necessita de 

envidar esforços no sentido de alcançar 

uma convergência económica e social 

ascendente, em plena conformidade com 

as regras do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento e o quadro de governação do 

Semestre Europeu; 

36. Reitera que a UE deve trabalhar no 

sentido de uma maior convergência no que 

se refere aos indicadores económicos, 

sociais e dos recursos; considera que o 

quadro da governação económica deve ser 

reformado para o efeito; 

Or. en 
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Alteração  7 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2017 

Proposta de resolução comum 

N.º 38 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

38. Considera que a UE tem de reforçar a 

credibilidade, a coerência, a apropriação 

nacional e a legitimidade democrática do 

Semestre Europeu, a fim de garantir que 

os Estados-Membros aplicam as 

recomendações específicas por país e as 

reformas estruturais que visam 

modernizar as suas economias, aumentar 

a competitividade, prosseguir a 

responsabilidade orçamental e combater 

as desigualdades e os desequilíbrios; 

38. Considera que a UE tem de reforçar a 

credibilidade, a coerência, a apropriação 

nacional e a legitimidade democrática, a 

sustentabilidade, as dimensões social e de 

género do atual quadro de governação 

económica, introduzindo regras mais 

simples, anticíclicas e transparentes, 

evitando o risco moral, assegurando uma 

correção simétrica dos desequilíbrios 

macroeconómicos e incentivando o 

investimento público; 
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Alteração  8 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2017 

Proposta de resolução comum 

N.º 48 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

48. Exorta todas as instituições da UE a 

pugnarem pelos mais elevados padrões de 

transparência, responsabilidade e 

integridade e a combaterem os conflitos de 

interesses; 

48. Solicita, uma vez que os grupos de 

interesses parciais e não transparentes 

constituem uma grave ameaça para a 

elaboração de políticas e para o interesse 

público, que todas as instituições da UE 

pugnem pelos mais elevados padrões de 

transparência, responsabilidade e 

integridade, e combatam, 

persistentemente, a tendência para 

negligenciar os conflitos de interesses, que 

são prejudiciais à eficiência, à equidade e 

à fiabilidade do processo decisório; apoia, 

além disso, uma proposta legislativa para 

a proteção, à escala europeia, dos 

denunciantes, tanto no setor público como 

no privado, e recorda à Comissão os 

repetidos apelos do Parlamento Europeu 

nesse sentido; 

Or. en 
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Alteração  9 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2017 

Proposta de resolução comum 

N.º 49-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 49-A. Solicita a confirmação da Comissão 

como negociadora com o Reino Unido no 

âmbito do procedimento do artigo 50.º. 

Or. en 
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Alteração  10 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2017 

Proposta de resolução comum 

Considerando B 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

B. Considerando que a Europa enfrenta 

atualmente muitos desafios comuns e à 

escala mundial, mas também uma 

frustração e preocupação cada vez maiores 

por parte de muitos cidadãos no que 

respeita à incerteza em relação às 

perspetivas de vida e à falta de 

oportunidades a que os cidadãos esperam 

que os decisores políticos deem resposta; 

considerando que, para ser bem-sucedida, a 

União Europeia não pode reduzir-se a um 

projeto económico; considerando que é 

urgente restabelecer a confiança dos 

europeus no projeto europeu e reforçar a 

coesão económica, social e territorial; 

B. Considerando que a Europa enfrenta 

atualmente muitos desafios comuns e à 

escala mundial, mas também uma 

frustração e preocupação cada vez maiores 

por parte de muitos cidadãos no que 

respeita à incerteza em relação às 

perspetivas de vida e à falta de 

oportunidades a que os cidadãos esperam 

que os decisores políticos deem resposta; 

considerando que, para ser bem-sucedida, a 

União Europeia não pode reduzir-se a um 

projeto económico; considerando que é 

urgente restabelecer a confiança dos 

europeus no projeto europeu com uma 

grande mudança de rumo nas políticas da 

UE e reforçar a coesão económica, social e 

territorial; 

Or. en 
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Alteração  11 

Bas Eickhout 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2017 

Proposta de resolução comum 

Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 C-A. Considerando que, apesar das suas 

próprias deficiências, o Parlamento 

Europeu tem uma responsabilidade 

especial na definição do nosso interesse 

comum europeu e deve contribuir para 

superar as atuais divisões no Conselho, 

cujo trabalho é amiúde prejudicado por 

questiúnculas nacionais e por uma 

mentalidade de “jogo de soma zero”; 

Or. en 

 

 


