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2.7.2018 A8-0247/3 

Alteração  3 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 4-A. Toma nota da avaliação prévia da 

continuação da ação preparatória 

«Garantia para a Infância» realizada pela 

Comissão; sublinha a referência que nela 

é feita a uma eventual aplicação em larga 

escala no âmbito do Fundo Social 

Europeu; sugere que se aproveite a 

oportunidade para proceder a uma 

terceira fase de execução, a fim de 

preparar uma tal aplicação em larga 

escala ao abrigo do FSE +; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/4 

Alteração  4 

Daniele Viotti 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 50 

 

Proposta de resolução Alteração 

50. Manifesta a sua convicção de que 

os desafios com que a ação externa da UE 

se defronta requerem um financiamento 

sustentado que supere a dimensão atual da 

categoria 4; entende que as novas 

iniciativas devem ser financiadas com 

novas dotações e que se deve beneficiar 

plenamente de todas as opções de 

flexibilidade; opõe-se, no entanto, à 

proposta de financiamento do 

prolongamento da vigência do FRT, na 

medida em que limitaria substancialmente 

tanto as possibilidades de financiamento de 

outras áreas prioritárias no âmbito da 

categoria 4, como o papel fundamental do 

orçamento da UE para prestar ajuda às 

pessoas necessitadas e para promover os 

valores fundamentais; 

50. Manifesta a sua convicção de que 

os desafios com que a ação externa da UE 

se defronta requerem um financiamento 

sustentado que supere a dimensão atual da 

categoria 4; entende que as novas 

iniciativas devem ser financiadas com 

novas dotações e que se deve beneficiar 

plenamente de todas as opções de 

flexibilidade; opõe-se, no entanto, à 

proposta de financiamento do 

prolongamento da vigência do FRT e ao 

acordo alcançado no Conselho, em 29 de 

junho de 2018, a este respeito na medida 

em que limitariam substancialmente tanto 

as possibilidades de financiamento de 

outras áreas prioritárias no âmbito da 

categoria 4, como o papel fundamental do 

orçamento da UE para prestar ajuda às 

pessoas necessitadas e para promover os 

valores fundamentais; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/5 

Alteração  5 

Daniele Viotti 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Lamenta a proposta da Comissão 

sobre o financiamento da segunda parcela 

do Mecanismo em Favor dos Refugiados 

na Turquia (FRT); apoia a continuação do 

FRT, mas reafirma que, tal como proposto 

pela Comissão em 14 de março de 2018, o 

orçamento da UE deve contribuir para o 

seu financiamento num montante de mil 

milhões de euros, contribuindo os 

Estados-Membros com 2 mil milhões de 

EUR através de contribuições bilaterais, de 

molde a dispor de margens suficientes no 

quadro dos instrumentos especiais do QFP 

para acontecimentos imprevistos nos 

últimos dois anos do atual QFP, bem como 

para o financiamento de outras prioridades; 

Reafirma também que, como o FRT 

constitui uma nova iniciativa no âmbito do 

presente QFP, deve ser financiado por 

novas dotações; lamenta que, apesar do 

pedido claro do Parlamento de ser 

plenamente associado ao processo de 

decisão relativo à extensão do FRT, 

nomeadamente a fim de evitar a repetição 

do processo da sua criação, ainda não 

foram realizadas negociações sobre o 

financiamento da segunda fração do FRT 

entre o Parlamento e o Conselho; informa 

os Estados-Membros de que o Parlamento 

tem todo o direito de assumir o seu papel 

enquanto ramo da autoridade orçamental 

 Lamenta a proposta da Comissão 

sobre o financiamento da segunda parcela 

do Mecanismo em Favor dos Refugiados 

na Turquia (FRT) e o subsequente acordo 

alcançado entre os Estados-Membros no 

Conselho em 29 de junho de 2018; apoia a 

continuação do FRT, mas reafirma que, tal 

como proposto pela Comissão em 14 de 

março de 2018, o orçamento da UE deve 

contribuir para o seu financiamento num 

montante de mil milhões de euros, 

contribuindo os Estados-Membros com 2 

mil milhões de EUR através de 

contribuições bilaterais, de molde a dispor 

de margens suficientes no quadro dos 

instrumentos especiais do QFP para 

acontecimentos imprevistos nos últimos 

dois anos do atual QFP, bem como para o 

financiamento de outras prioridades; 

Reafirma também que, como o FRT 

constitui uma nova iniciativa no âmbito do 

presente QFP, deve ser financiado por 

novas dotações; lamenta que, apesar do 

pedido claro do Parlamento de ser 

plenamente associado ao processo de 

decisão relativo à extensão do FRT, 

nomeadamente a fim de evitar a repetição 

do processo da sua criação, ainda não 

foram realizadas negociações sobre o 

financiamento da segunda fração do FRT 

entre o Parlamento e o Conselho; informa 
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da União e de que o fará, tal como já foi 

anunciado em ocasiões anteriores; lamenta 

que o Conselho não tenha conseguido, até 

à data, chegar a uma posição comum 

sobre o financiamento do FRT, apesar da 

urgência humanitária; 

os Estados-Membros de que o Parlamento 

tem todo o direito de assumir o seu papel 

enquanto ramo da autoridade orçamental 

da União e de que o fará, tal como já foi 

anunciado em ocasiões anteriores; 

Or. en 

 

 


