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Alteração  1 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

Considerando A-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  A-A. Considerando que as enormes 

discrepâncias que se verificam no que 

respeita ao desenvolvimento económico e 

ao endividamento, os elevados níveis de 

desemprego, a diminuição dos direitos 

sociais e laborais, bem como as crescentes 

desigualdades socioeconómicas exigem a 

rutura com as políticas atualmente 

prosseguidas pela UE e a transição para 

políticas que reforcem – tanto a nível 

nacional como a nível da UE – os 

esforços envidados pelos 

Estados-Membros no sentido de criar 

prosperidade para todos, uma distribuição 

equitativa da riqueza, um crescimento 

económico sustentável, o pleno emprego, 

a segurança do emprego, a proteção 

social, o fornecimento de serviços 

públicos de qualidade, universais e 

gratuitos, bem-estar ambiental, a 

possibilidade de residir num ambiente 

natural saudável, o investimento na 

educação e nas infraestruturas, uma vida 

digna para os idosos, bem como 

habitação, energia e comunicações a 

preços acessíveis; considerando que são 

necessárias políticas holísticas para 

combater a pobreza, a exclusão social e as 

desigualdades de rendimento, 
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nomeadamente através de políticas de 

redistribuição e de investimento público 

gerador de emprego, tanto a nível da 

União como a nível dos Estados-

Membros; 

Or. en 
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Alteração  2 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

Considerando A-B (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  A-B. Considerando que o défice 

democrático tem vindo a aumentar em 

resultado das opções políticas da UE, e 

que muitos cidadãos não se sentem 

representados pelas instituições; 

considerando que tal constitui um enorme 

problema, que só pode ser resolvido 

através de uma maior transparência e 

abertura e mediante a defesa dos valores 

dos direitos humanos e da democracia, 

nomeadamente através de uma maior 

participação dos cidadãos, do reforço da 

paz, da tolerância, do progresso, da 

solidariedade e da cooperação entre os 

povos; 

  

 Or. en 
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Alteração  3 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  1-A. Solicita que sejam implementadas 

propostas concretas para garantir e 

promover o direito à negociação coletiva 

enquanto instrumento fundamental para 

salvaguardar e reforçar os direitos, e que 

a Comissão se comprometa a reforçar o 

princípio de salário igual para trabalho 

igual no mesmo local de trabalho para 

todos os trabalhadores, e que, neste 

contexto, reconheça todas as convenções 

coletivas, nomeadamente no que se refere 

aos trabalhadores destacados; lamenta 

profundamente quaisquer tentativas de 

minar as ações coletivas, nomeadamente 

o direito à sindicalização, à negociação 

coletiva e à greve; 

Or. en 
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Alteração  4 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 1-B (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  1-B.  Insta a Comissão a colocar a luta 

contra as desigualdades, a pobreza e a 

exclusão social no cerne das suas 

políticas; reitera o seu apelo à Comissão 

para que se comprometa a seguir um 

modelo económico centrado na criação de 

emprego que beneficie de direitos, em vez 

de favorecer a acumulação de riqueza dos 

acionistas, e assuma um compromisso no 

sentido de reforçar os serviços públicos, 

em vez de os privatizar, uma vez que tal 

transfere a riqueza do setor público para o 

setor privado e enfraquece os direitos dos 

trabalhadores; realça que é necessário 

tomar medidas adicionais, nomeadamente 

duas iniciativas, a saber, em primeiro 

lugar, a apresentação de um plano de 

investimento social para apoiar as 

políticas sociais a nível nacional, que 

promova e apoie a liberdade e a igualdade 

de acesso a serviços públicos de qualidade 

nos Estados-Membros, incluindo o acesso 

à justiça, à educação, aos cuidados de 

saúde, à habitação condigna e à prestação 

de cuidados a crianças e idosos e, em 

segundo lugar, uma proposta para uma 

estratégia integrada de luta contra a 

pobreza, incluindo a criação, enquanto 

passo importante no sentido da 
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erradicação da pobreza, de um regime de 

rendimento mínimo, a nível nacional, que 

garanta uma percentagem do rendimento 

médio do Estado-Membro em causa, com 

o valor mínimo de referência de 60 %; 

Or. en 
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Alteração  5 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 1-C (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  1-C. Salienta a importância de 

iniciativas políticas que promovam os 

direitos das mulheres e a igualdade de 

género; toma nota do pacote relativo ao 

equilíbrio entre a vida profissional e a 

vida privada, que inclui propostas de 

normas mínimas novas ou mais rigorosas 

em matéria de licença de maternidade, de 

licença de paternidade, de licença 

parental e de licença para prestação de 

cuidados; insiste, contudo, em que as 

iniciativas tenham em conta a posição do 

Parlamento sobre a Diretiva Licença de 

Maternidade, aumentando de 14 para 

20 semanas o período mínimo garantido 

de licença de maternidade sem perda de 

vencimento, e estabelecendo um direito a 

uma licença de paternidade remunerada 

obrigatória; congratula-se com a proposta 

de tornar a licença parental um direito 

individual para os pais; considera 

necessário adotar medidas concretas em 

todos os Estados-Membros para que 

homens e mulheres possam conciliar 

melhor a vida profissional e a vida 

privada, bem como tomar medidas para 

aumentar a duração da licença parental, 

paga a 100 %, e, em última análise, 

evoluir no sentido de um sistema mais 
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equitativo de licença parental; 

Or. en 
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Alteração  6 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 1-D (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  1-D.  Salienta a necessidade de 

substituir estas políticas por um Pacto 

para o Emprego e o Crescimento que 

abranja um novo conjunto de políticas 

económicas, sociais e ambientais a favor 

dos cidadãos e dos trabalhadores, 

nomeadamente através da promoção de 

um crescimento inclusivo e sustentável do 

ponto de vista ambiental, do emprego 

seguro e de qualidade e da coesão social e 

regional; sublinha o facto de, ao abrigo 

de um novo quadro de cooperação desta 

natureza, os Estados-Membros recuperam 

a capacidade de decidir sobre as políticas 

económicas mais adequadas às suas 

necessidades, ao passo que a nível da UE, 

o processo de tomada de decisão assegura 

a responsabilização e a transparência 

democráticas, com a participação do 

Parlamento Europeu e dos parlamentos 

nacionais e no pleno respeito das decisões 

tomadas a nível dos Estados-Membros, 

que deverão refletir um amplo diálogo 

com todas as partes interessadas; insta a 

Comissão a lançar um debate entre os 

Estados-Membros e as instituições da UE 

sobre a forma como tal poderá ser 

alcançado; 
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Alteração  7 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 1-E (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  1-E. Insta a Comissão a avaliar e 

debater o mais rapidamente possível o 

processo da união bancária, não 

democrático e desequilibrado, que, até 

agora, tem protegido os interesses dos 

bancos e não dos depositantes; considera 

que a união bancária debilitou ainda mais 

a capacidade dos Estados-Membros para 

controlarem os seus sistemas bancários, 

para além de ter servido para promover e, 

em última análise, provocar várias fusões 

e aquisições no setor bancário de 

diferentes Estados-Membros; considera, 

por conseguinte, que a união bancária 

tem funcionado como um instrumento 

político para forçar um processo de 

centralização e concentração de capital; 

de facto, a criação de um oligopólio pan-

europeu no setor bancário é, 

simultaneamente, um importante objetivo 

e consequência direta da união bancária, 

não resolve, mas antes amplia, o 

problema de «demasiado grandes para 

falir», não serve os interesses das 

populações e está muito longe de dar uma 

resposta eficaz à questão da segurança 

dos depositantes; considera, por 

conseguinte, que a única forma de dar 

resposta ao problema de «demasiado 
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grandes para falir» e à questão da 

segurança dos depositantes, bem como de 

assegurar que o sistema bancário exista 

para servir os interesses das pessoas e ir 

ao encontro das necessidades dos países 

em matéria de desenvolvimento, consiste 

em revogar a união bancária e promover 

o controlo público e a descentralização do 

setor bancário e financeiro; insiste na 

necessidade urgente de tomar medidas e 

de proteger contra futuras crises os 

depositantes europeus que dispõem de 

baixos ou médios rendimentos; 

Or. en 
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Alteração  8 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 1-F (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  1-F. Insiste em que a Comissão e os 

Estados-Membros demonstrem uma 

genuína determinação política em tributar 

os verdadeiros detentores de riqueza; 

lamenta a resposta insuficiente da UE aos 

escândalos fiscais; defende a obrigação de 

tornar públicas as decisões fiscais, os 

relatórios por país e os registos de 

beneficiários efetivos, a fim de garantir a 

transparência e o controlo; defende o fim 

dos offshore e dos demais paraísos fiscais 

dentro e fora da UE, a regulamentação 

eficaz dos facilitadores e dos promotores 

de mecanismos offshore, a cooperação 

com vista ao levantamento do sigilo 

bancário para fins fiscais, a promoção de 

medidas de cooperação em matéria de 

prevenção e de luta contra o 

branqueamento de capitais e contra a 

fraude fiscal, a punição das operações 

especulativas através de medidas de 

política fiscal e a garantia de que os 

lucros são tributados no local em que a 

atividade económica é realizada, onde os 

trabalhadores estão efetivamente a 

trabalhar e onde o valor é criado; solicita 

a realização de uma cimeira internacional 
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no âmbito das Nações Unidas com vista a 

definir um roteiro e um plano de ação 

conjunto para pôr termo aos paraísos 

fiscais e ao dumping fiscal; 

Or. en 
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Alteração  9 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 1-G (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  1-G. Salienta o facto de que, para além 

de um quadro de cooperação democrático 

e justo e de um verdadeiro pilar de 

direitos sociais, a UE necessita de um 

desenvolvimento económico holístico e 

equitativo e de uma estratégia de 

investimento que tenha em conta os 

interesses dos cidadãos e as necessidades 

e especificidades dos Estados-Membros; 

exorta a Comissão a lançar um plano de 

investimento público que tenha 

verdadeiramente por objetivo alcançar o 

pleno emprego e uma economia 

sustentável, hipocarbónica e eficiente em 

termos energéticos, especificamente 

direcionado para os países e as regiões 

com níveis elevados de desemprego e de 

pobreza, bem como para os setores 

produtivos que são essenciais para as 

estratégias de desenvolvimento de cada 

país; solicita a promoção de projetos 

públicos e a prestação de apoio às 

administrações locais, às MPME, às 

cooperativas e às empresas sem fins 

lucrativos, aumentando a sua 

produtividade, reduzindo os efeitos de 

posições dominantes no mercado, 

ocupadas pelas grandes empresas, e 
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garantindo um desenvolvimento 

económico sólido e a coesão social na 

UE; apela ainda ao reforço e à orientação 

dos fundos comunitários nesse sentido; 

Or. en 
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Alteração  10 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 1-H (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  1-H. Lamenta a falta de ambição para 

estabelecer metas vinculativas 

demonstrada pela Comissão até à data; 

deplora que as políticas em matéria de 

alterações climáticas insistam numa 

abordagem de mercado, que já deu provas 

claras da sua ineficácia e inadequação 

(mercado de carbono, instrumentos de 

flexibilidade, etc.); solicita uma viragem 

radical de uma abordagem de mercado 

para uma abordagem de caráter 

normativo, em conformidade com o 

princípio da «responsabilidade comum, 

mas diferenciada»; insta a Comissão e os 

Estados-Membros a irem para além do 

estabelecido no quadro do Acordo de 

Paris; está firmemente convicto de que a 

UE deve intensificar a sua ação e dar 

prioridade ao clima e ao ambiente; insta, 

por conseguinte, a Comissão e os 

Estados-Membros a integrarem a política 

em matéria de alterações climáticas, bem 

como elevadas normas ambientais em 

todas as políticas pertinentes; insta a 

Comissão e os Estados-Membros a 

garantirem a aplicação dos compromissos 

de Paris e das metas adicionais, apesar de 

todas as lacunas e contradições que 
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apresentam; 

1Or. en 

 

 


