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12.4.2018 A8-0137/38 

Alteração  38 

Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 59 

 

Proposta de resolução Alteração 

59. Salienta que o investimento público 

é necessário para colmatar as lacunas de 

investimento e promover o emprego e o 

crescimento, bem como para garantir as 

normas sociais na União; 

59. Salienta que o investimento público 

é necessário para colmatar as lacunas de 

investimento e promover o emprego e o 

crescimento, bem como para garantir as 

normas sociais nos Estados-Membros; 

lamenta o baixo nível de investimento em 

toda a União, como testemunha a 

degradação das infraestruturas públicas; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/39 

Alteração  39 

Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 63 

 

Proposta de resolução Alteração 

63. Receia que possa ocorrer uma 

acumulação de pagamentos no final do 

atual QFP e nos primeiros anos do próximo 

QFP; afirma que o financiamento do novo 

QFP necessitará de dotações orçamentais 

realistas para cobrir as autorizações por 

liquidar previstas; 

63. Receia que possa ocorrer uma 

acumulação de pagamentos no final do 

atual QFP e nos primeiros anos do próximo 

QFP; afirma que as autorizações só 

poderão ser cobertas por dotações 

orçamentais que sejam realistas; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/40 

Alteração  40 

Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 64 – alínea a) 

 

Proposta de resolução Alteração 

a) tenha em conta o crescimento das 

autorizações por liquidar nas suas 

previsões das dotações de pagamento para 

o próximo QFP, a fim de ajudar a garantir 

um bom equilíbrio entre as dotações de 

autorização e as dotações de pagamento; 

a) reveja o crescimento das 

autorizações por liquidar nas suas 

previsões das dotações de pagamento para 

o próximo QFP, a fim de ajudar a garantir 

um bom equilíbrio entre as dotações de 

autorização e as dotações de pagamento; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/41 

Alteração  41 

Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório  

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 91 

 

Proposta de resolução Alteração 

91. Lamenta as discrepâncias ao nível 

dos controlos aduaneiros entre os diversos 

Estados-Membros; salienta a importância 

de harmonizar os controlos em todos os 

pontos de entrada na união aduaneira e 

insta os Estados-Membros a assegurarem 

uma aplicação coordenada, uniforme e 

eficiente do sistema de fronteiras que 

desincentive práticas divergentes entre os 

Estados-Membros para reduzir o número 

das lacunas existentes nos sistemas de 

controlo aduaneiro; insta a Comissão, 

neste contexto, a analisar as diferentes 

práticas de controlo aduaneiro na UE e o 

seu impacto no desvio do comércio, com 

um enfoque particular nas práticas 

seguidas pelos serviços aduaneiros da UE 

nas fronteiras externas, bem como a 

desenvolver análises de referência e 

facultar informações sobre as operações 

aduaneiras e os procedimentos utilizados 

nos Estados-Membros; 

Suprimido 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/42 

Alteração  42 

Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 92 

 

Proposta de resolução Alteração 

92. Insta a Comissão a desenvolver 

um plano de ação destinado a garantir a 

aplicação integral e atempada das 

disposições em matéria de IVA em cada 

Estado-Membro, a fim de garantir esta 

fonte de recursos próprios da União; 

Suprimido 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/43 

Alteração  43 

Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 99 – alínea b) 

 

Proposta de resolução Alteração 

b) pondere a possibilidade de abrir em 

tempo oportuno um processo por infração 
no que respeita ao caso de fraude com os 

direitos aduaneiros no Reino Unido; 

b) pondere a possibilidade de uma 

resolução amigável no que respeita ao 

caso de fraude com os direitos aduaneiros 

no Reino Unido; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/44 

Alteração  44 

Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 99 – alínea e) 

 

Proposta de resolução Alteração 

e) apresente propostas para a 

introdução de novos recursos próprios, a 

fim de assegurar a estabilidade do 

orçamento da União; 

e) apresente propostas para a redução 

dos recursos próprios; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/45 

Alteração  45 

Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 130 

 

Proposta de resolução Alteração 

130. Conclui, com base no Sétimo 

Relatório sobre a Coesão Económica e 

Social79, que, por um lado, a convergência 

é um processo frágil que pode ser 

facilmente travado e invertido por crises 

económicas, mas que, por outro lado, os 

investimentos públicos podem reduzir o 

impacto das crises; 

130. Conclui, com base no Sétimo 

Relatório sobre a Coesão Económica e 

Social79, que a convergência é um processo 

frágil que pode ser facilmente travado e 

invertido por crises económicas, e que os 

investimentos públicos poderiam ter 

reduzido o impacto das crises se a União 

não tivesse promovido a austeridade e 

violado a soberania orçamental dos seus 

Estados-Membros; 

__________________ __________________ 

79 O relatório está disponível em: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/infor

mation/cohesion-report/. 

79 O relatório está disponível em: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/infor

mation/cohesion-report/. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/46 

Alteração  46 

Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 185-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 185-A. Manifesta a sua preocupação com 

o fosso agora existente entre as taxas de 

desemprego da Grécia (21 %) ou de 

Espanha (17 %) e as da Alemanha (4 %) 

no último trimestre de 2017; salienta que 

a situação de países como a França ou a 

Itália continua a ser preocupante; 

Or. en 



 

AM\1150800PT.docx  PE618.415v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

12.4.2018 A8-0137/47 

Alteração  47 

Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 185-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 185-B. Chama a atenção para o facto de 

os níveis de emprego na Itália, em 

Portugal, em Espanha e na Grécia no 

último trimestre de 2017 ainda não terem 

regressado aos níveis de 2007, enquanto 

no mesmo período o emprego aumentou 

9,7 % na Alemanha; 

Or. en 

 

 


