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Alteração  17 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Stefan 

Eck, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sofia 

Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2017 

Proposta de resolução comum 

Considerando A-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 A-A. Considerando que a UE, bem como 

os seus Estados-Membros, continua a 

debater-se com a mais profunda crise 

económica e social desde a sua fundação; 

que as políticas neoliberais da UE e as 

políticas de austeridade impostas pela UE 

no quadro da governação económica 

agravaram, como se esperava, as 

desigualdades socioeconómicas no 

interior dos Estados-Membros e entre 

estes, aumentando o número de pessoas 

em risco de pobreza e exclusão social 

(que, em 2015, representavam 24,4 % da 

população da UE-28); que a 

desregulamentação do mercado de 

trabalho e regimes fiscais regressivos 

contribuíram para a transferência do 

rendimento dos trabalhadores para os 

grandes capitalistas e agravou o fosso 

existente em termos de riqueza e de 

rendimento; 

Or. en 
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Alteração  18 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Stefan 

Eck, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2017 

Proposta de resolução comum 

Considerando B-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 B-A. Considerando que o fardo da dívida 

que resulta da UEM é absolutamente 

desproporcionado, com certos países em 

situação de vantagem, enquanto outros 

foram conduzidos a uma grave depressão; 

que esta dívida tem servido de pretexto 

para a imposição de programas de 

austeridade inaceitáveis, que levaram a 

um aumento da dívida devido à conversão 

da dívida privada em dívida pública, 

situação que foi agravada pelas 

consequências orçamentais da recessão 

que se seguiu, ao mesmo tempo que se 

prosseguiam os objetivos de imposição de 

reformas estruturais e de 

desmantelamento das funções sociais do 

Estado e dos direitos dos trabalhadores; 

que estas políticas tiveram como 

consequência um crescimento do 

desemprego, mais pobreza, cortes 

substanciais nos salários, o aumento da 

idade da reforma e uma redução do 

investimento público em domínios como a 

educação, a cultura e a saúde; que estas 

políticas impuseram a execução de 

programas de privatização radicais e 

continuarão a comprimir a procura; 
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Alteração  19 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Martina Michels, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 a Comissão não 

conseguiu, no plano político e de fundo, 

dar uma resposta à crise económica com o 

atual quadro de governação económica, 

que, na realidade, promoveu um quadro 

tendencioso, permitindo que as políticas 

neoliberais e de austeridade 

prevalecessem, com consequências 

nefastas para a coesão social, o 

desenvolvimento equitativo e sustentável, 

o emprego e o exercício do controlo 

democrático pelos povos da Europa; 

Or. en 
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Alteração  20 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Stefan Eck, Marisa 

Matias, Martina Michels, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa, Tania González 

Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2017 

Proposta de resolução comum 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 1-A. Critica firmemente as políticas de 

austeridade – as denominadas políticas 

em matéria de competitividade, a 

liberalização e a desregulamentação do 

mercado de trabalho – que puseram em 

causa os direitos sociais e laborais 

fundamentais nos Estados-Membros; 

defende o direito à negociação coletiva, 

com a participação direta das 

organizações de trabalhadores, enquanto 

instrumento fundamental para 

salvaguardar e reforçar os direitos em 

matéria de luta contra a discriminação, o 

dumping social, o emprego precário e 

fraudulento, a desregulamentação do 

tempo de trabalho, o trabalho atípico, a 

expansão de um setor de baixos salários, 

a concorrência em matéria de salários 

mais baixos, o fenómeno dos 

trabalhadores pobres, a exclusão social, a 

pobreza dos reformados e o assédio e a 

violência no local de trabalho, e para 

proteger os trabalhadores da 

autoexploração em novas formas de 

trabalho, incluindo o trabalho digital e o 

crowd work, de modo a garantir o direito 
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de os trabalhadores «se desligarem»; 
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Alteração  21 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Rina 

Ronja Kari, Stefan Eck, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2017 

Proposta de resolução comum 

N.º 1-B (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  1-B. Rejeita veementemente o Relatório 

dos Cinco Presidentes, visto que não prevê 

alternativas à atual narrativa a favor da 

austeridade e propõe o aprofundamento 

das políticas existentes, nomeadamente o 

reforço da competitividade e da 

convergência estrutural, assim como a 

imposição de políticas de rigor orçamental 

e de austeridade; lamenta profundamente 

que as instituições da UE continuem a 

impor medidas de austeridade aos 

Estados-Membros e, em particular, que 

recorram à chantagem em relação a 

certos países que exprimem as suas 

próprias escolhas em matéria de 

crescimento e desenvolvimento; insiste na 

necessidade de as instituições europeias 

respeitarem a soberania de cada Estado-

Membro e a decisão tomada pelos seus 

povos de enveredar pelo desenvolvimento, 

crescimento e coesão social, e de nenhum 

país ser penalizado por estimular a sua 

economia, quer através de planos de 

investimento público quer através de 

políticas orçamentais redistributivas e de 

políticas fiscais progressivas; 
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Alteração  22 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2017 

Proposta de resolução comum 

N.º 35-A. 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 35-A. Considera que a crise dentro e fora 

da UE extravasou os limites do quadro 

estabelecido pelo Tratado de Lisboa e os 

anteriores Tratados e que esta situação 

não pode ser ultrapassada no âmbito do 

atual quadro; chama a atenção para a 

necessidade estabelecer a reversibilidade 

dos tratados que regem a integração, 

nomeadamente o Tratado de Lisboa, 

tendo em vista a sua revogação, bem 

como a revogação do Pacto Orçamental, 

do Tratado sobre Estabilidade, 

Coordenação e Governação na União 

Económica e Monetária, do «Six-Pack» e 

do «Two-pack»; solicita a convocação de 

uma conferência intergovernamental pelo 

Conselho Europeu para debater a 

reversibilidade e a 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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Alteração  23 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Barbara Spinelli, Marisa 

Matias, Martina Michels, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2017 

Proposta de resolução comum 

N.º 35-B (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 35-B. Considera que o atual quadro de 

governação económica não conseguiu 

cumprir os desafios da UE e da área do 

euro; considera que o Pacto de 

Estabilidade e o Tratado sobre 

Estabilidade, Coordenação e Governação 

na União Económica e Monetária devem 

ser substituídos por um quadro económico 

orientado para o crescimento, socialmente 

equitativo e democraticamente 

responsável, baseado em critérios 

ambientais e sociais que beneficiem todos 

os cidadãos da UE; insta a Comissão a 

tomar a iniciativa de proceder a uma 

mudança radical na política 

macroeconómica, com vista a garantir a 

responsabilidade democrática, 

nomeadamente através do reforço do 

papel do Parlamento Europeu e dos 

parlamentos nacionais, bem como a 

reforçar a inclusão social, a 

transparência e a flexibilidade, quando 

necessário, inclusive através de medidas 

de estímulo orçamental socialmente 

equilibradas; 
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Alteração  24 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2017 

Proposta de resolução comum 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 5-A. Solicita a criação de um programa de 

apoio para os Estados-Membros que 

pretendam negociar uma saída do euro, 

com o fundamento de que a sua adesão ao 

euro se tornou insustentável e 

insuportável; salienta que um programa 

desse tipo deveria prever uma 

indemnização adequada pelos prejuízos 

sociais e económicos causados; 

Or. en 
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Alteração  25 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Stefan 

Eck, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2017 

Proposta de resolução comum 

N.º 5-B (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  5-B. Apela ao fim imediato dos chamados 

memorandos de entendimento e das 

políticas de austeridade e neoliberais 

contraproducentes e socialmente 

devastadoras que aqueles impuseram; 

considera que estes memorandos 

impuseram políticas fiscais injustas, que 

violam o princípio da igualdade 

proporcional e da tributação progressiva; 

solicita a elaboração de um plano de 

emergência para apoiar a economia dos 

países em que ocorreu uma intervenção 

da Troika, que preveja os recursos 

financeiros e as derrogações necessárias 

ao funcionamento do mercado único e 

das políticas comuns; 

Or. en 
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Alteração  26 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Marisa 

Matias, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2017 

Proposta de resolução comum 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  8-A. Considera que a legislação relativa à 

união bancária serve unicamente os 

interesses do grande capital financeiro na 

UE e viola princípios democráticos 

fundamentais; defende a revogação da 

legislação relativa à União Bancária e a 

necessidade de assegurar um controlo 

público democrático sobre o sistema 

bancário; 

Or. en 

 

 


