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12.4.2018 A8-0137/48 

Alteração  48 

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-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 185-C. Observa que a população de jovens 

entre 20 e 30 anos de idade em Itália, na 

Grécia e em Espanha diminuiu de um 

quarto ou mais desde 2000, enquanto que 

na Alemanha aumentou 8,7 % no mesmo 

período; regista que esta mobilidade reduz 

artificialmente as taxas de desemprego 

nesses países, ao mesmo tempo que põe 

em risco o futuro da Europa do Sul, e que 

a educação de um jovem com 20 anos que 

emigra irá custar ao seu país de origem 

pelo menos 200 000 euros em despesa 

pública e privada; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/49 

Alteração  49 

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 272 

 

Proposta de resolução Alteração 

272. Insiste em que os programas de 

ensino e formação financiados pelos 

fundos da União, tais como o mecanismo 

PEGASE, devem refletir valores comuns 

como a liberdade, a tolerância e a não 

discriminação na área do ensino, tal como 

decidido pelos ministros da educação da 

União, em Paris, em 17 de março de 2015; 

272. Insiste em que os programas de 

ensino e formação financiados pelos 

fundos da União, tais como o mecanismo 

PEGASE, devem refletir valores comuns 

como a paz, a liberdade, a tolerância e a 

não discriminação na área do ensino, tal 

como decidido pelos ministros da educação 

da União, em Paris, em 17 de março de 

2015; 

Or. en 

 

 


