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Alteração  31 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara 

Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Preparação do Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 2-O (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  2-O. Salienta que é necessária uma 

ação comum para resolver os problemas 

dos cidadãos e os desafios para o 

desenvolvimento sustentável das nossas 

sociedades, tais como superar a pobreza, o 

desemprego e a exclusão social, garantir e 

melhorar as normas sociais e ambientais, 

oferecer serviços públicos de qualidade e 

a preços acessíveis para todos, assegurar 

o abastecimento de energia a preços 

acessíveis, os transportes e as 

comunicações, promover a igualdade e 

padrões elevados na educação, garantir o 

Estado de Direito e a participação 

democrática dos cidadãos nos processos 

de tomada de decisão política, combater 

as alterações climáticas e promover o 

comércio justo, lutar contra a elisão fiscal 

e a redistribuição da riqueza dos mais 

pobres para os mais ricos, bem como 

contribuir para a resolução pacífica e 

equitativa de conflitos internacionais e 

para a cooperação internacional com base 

no direito internacional; 

Or. en 
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Alteração  32 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Eleonora 

Forenza 

 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Preparação do Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 2-P (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  2-P. Considera que a política de coesão 

é a expressão mais visível, tangível e 

quantificável da solidariedade e da 

equidade europeias, tendo sido 

fundamental para atenuar os efeitos 

negativos da globalização, bem como da 

recente crise na União; sublinha que o 

princípio da solidariedade é um dos 

principais valores e um fator fundamental 

para a coesão social na UE; insta a 

Comissão a defender, no período 

pós-2020, uma política de coesão forte 

baseada em subvenções e nos seus 

objetivos fundamentais de coesão 

ambiental, social, económica e territorial 

em prol de todas as regiões que tenham 

uma dimensão urbana e rural e que 

coloque uma ênfase especial na 

cooperação territorial europeia; insiste 

em que as dotações orçamentais do 

período atual relativamente a todas as 

categorias de regiões devam ser, pelo 

menos, mantidas, e fortemente vinculadas 

ao princípio de parceria; rejeita 

veementemente as condicionalidades 

macroeconómicas; exorta a Comissão a 

apresentar as propostas legislativas sobre 

a política de coesão pós-2020 e o próximo 
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QFP no início de 2018, a fim de permitir 

um bom processo legislativo a nível da UE 

e dar tempo suficiente para os 

Estados-Membros e as regiões se 

adaptarem e aplicarem mudanças 

políticas;  

Or. en 
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Alteração  33 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara 

Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Preparação do Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 2-Q (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  2-Q. Manifesta a sua profunda 

preocupação pelo facto de que, entre 2010 

e 2014, o investimento na educação e na 

formação diminuiu 2,5 % em toda a UE; 

insta a Comissão a garantir a eliminação 

das barreiras para os candidatos aos 

programas educativos e culturais como o 

Programa Erasmus + e Europa Criativa, 

em particular para os estudantes com 

rendimentos mais baixos, as pessoas com 

deficiência, os aprendentes das regiões 

periféricas e os participantes afetados pelo 

Brexit; lamenta a substituição dos 

sistemas de bolsas pelo Mecanismo de 

Garantia de Empréstimo a Estudantes e 

insta a Comissão a rever a proposta em 

causa; 

Or. en 
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Alteração  34 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara 

Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Preparação do Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 2-R (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  2-R. Insta a Comissão a defender como 

prioridade o modelo social europeu que 

preveja a igualdade perante a lei de todos 

os cidadãos, incluindo as mulheres, as 

pessoas LGBTI e as pessoas com 

deficiência, no âmbito dos serviços 

financiados pelo Estado em matéria de 

acolhimento de crianças, cuidados de 

saúde, educação e prestação de cuidados 

a idosos, considerando-os como um 

direito;  

Or. en 
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Alteração  35 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara 

Spinelli 

 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Preparação do Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 2-S (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  2-S. Insiste na necessidade de reforçar 

a democracia representativa e 

participativa, prevendo um espaço para a 

participação dos cidadãos para além das 

eleições, permitindo o desenvolvimento de 

uma sociedade civil diversificada; insta a 

Comissão a considerar com seriedade a 

participação dos cidadãos nas suas 

diferentes manifestações democráticas e a 

respeitar futuros referendos sobre 

questões relacionadas com a UE; apela à 

defesa do direito inalienável dos cidadãos 

de debaterem e expressarem a sua 

vontade; rejeita, neste contexto, o 

argumento da inevitabilidade; 

 

Or. en 
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Alteração  36 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara 

Spinelli 

 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Preparação do Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 2-T (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  2-T. Solicita à Comissão Europeia que 

apresente uma proposta de revisão da 

Iniciativa de Cidadania Europeia com 

base nas conclusões do relatório de 

execução do Parlamento Europeu; 

Or. en 
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Alteração  37 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Preparação do Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 2-U (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  2-U. Salienta que a água é um bem 

comum e não uma mercadoria; convida a 

Comissão a propor legislação que 

implemente o direito humano à água e ao 

saneamento, conforme reconhecido pelas 

Nações Unidas, e promova o 

abastecimento de água e o saneamento 

como serviços públicos essenciais para 

todos; solicita legislação da UE que 

exclua a privatização e a liberalização do 

abastecimento de água e dos serviços de 

saneamento e exija que os governos 

assegurem e forneçam a todos os cidadãos 

serviços de saneamento e água potável 

limpa e em quantidade suficiente; exorta 

a UE a intensificar os esforços no sentido 

de alcançar o acesso universal à água e 

ao saneamento. 

Or. en 
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Alteração  38 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Preparação do Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 2-V (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  2-V. Propõe, com vista a erradicar a 

pobreza energética na Europa, a 

introdução de um direito de todos os 

cidadãos à energia na legislação da UE, 

que proíba a interrupção do fornecimento 

para os consumidores vulneráveis em 

momentos críticos; apela para que se 

ponha cobro à eliminação progressiva dos 

preços regulamentados no setor da 

energia para os agregados familiares e 

apoia as tarifas sociais para consumidores 

vulneráveis; solicita que se atribua uma 

quota ambiciosa de investimento público 

no domínio da eficiência energética, 

destinada a medidas dirigidas aos 

agregados familiares com baixos 

rendimentos, assegurando que não sejam 

aplicados a estes agregados encargos 

adicionais em matéria de habitação ou de 

faturação; 

Or. en 
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Alteração  39 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Preparação do Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 2-Y (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  2-Y. Apela a uma política da UE que 

aplique plenamente o artigo 35.o da Carta 

dos Direitos Fundamentais da UE, que 

determina que todas as pessoas têm o 

direito de aceder à prevenção em matéria 

de saúde e de beneficiar de cuidados 

médicos, de acordo com as legislações e 

práticas nacionais; condena o facto de, 

em consequência das medidas de 

austeridade, os sistemas públicos de saúde 

terem sido seriamente afetados nos 

Estados-Membros da UE, em particular 

na Grécia; salienta que a privatização de 

instituições de saúde levou à criação de 

um sistema de saúde que aplica «dois 

pesos e duas medidas», submetendo a 

saúde à participação de capital; 

Or. en 
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Alteração  40 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, ECR, ALDE 

Preparação do Programa de Trabalho da Comissão para 2018 

Proposta de resolução comum 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  3-A. Solicita à UE e aos seus Estados-

Membros que respeitem o direito de todos 

a um alojamento adequado, assegurando 

o acesso a habitações de qualidade, 

financeiramente acessíveis e de dimensões 

suficientes, e que impeçam e reduzam o 

fenómeno dos sem-abrigo com vista à sua 

eliminação progressiva; exorta a UE e os 

seus Estados-Membros a adotarem 

legislação e/ou outras medidas 

necessárias para assegurar que seja 

concedido acesso a habitação social ou a 

alojamento adequado a pessoas 

necessitadas, incluindo, obviamente, as 

pessoas e as famílias sem domicílio, e 

solicita que as pessoas vulneráveis e as 

famílias pobres beneficiem de proteção 

contra o despejo ou que lhes seja 

disponibilizado um alojamento adequado; 

solicita que a disponibilização de 

alojamento seja associada à prestação de 

serviços sociais que favoreçam a inclusão 

social e económica; apela à adoção de 

medidas eficazes para ajudar os jovens 

com baixos rendimentos a formar o seu 

próprio agregado familiar; destaca o 

investimento em habitação social eficiente 

do ponto de vista energético como uma 
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iniciativa vantajosa em todos os sentidos 

para o emprego, o ambiente, a redução da 

pobreza energética e a concretização dos 

direitos sociais; apela a um maior recurso 

aos instrumentos financeiros europeus 

destinados a apoiar a renovação urbana e 

a disponibilização de alojamento a preços 

razoáveis e que sejam acessíveis e 

eficientes em termos energéticos e a 

promover o desenvolvimento da habitação 

social em regiões onde está pouco 

desenvolvida; solicita a abolição de todas 

as formas de criminalização da pobreza, 

tais como medidas que penalizam 

injustamente os sem-abrigo ou outras 

formas de privação material; 

Or. en 

 

 


