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17.10.2018 A8-0313/39 

Alteração  39 

Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 79-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 79-C. Frisa que o serviço de viaturas do 

Parlamento só deve ser utilizado para 

trajetos entre o Parlamento e o aeroporto 

ou a estação ferroviária; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/40 

Alteração  40 

Xabier Benito Ziluaga 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Salienta que a posição do 

Parlamento sobre o orçamento para 2019 

reflete plenamente as prioridades políticas 

adotadas por esmagadora maioria nas suas 

resoluções, supracitadas, de 15 de março 

de 2018, sobre as orientações gerais, e de 5 

de julho de 2018, sobre um mandato para o 

trílogo; recorda que, no cerne dessas 

prioridades, estão: o crescimento 

sustentável, a inovação, a competitividade, 

a segurança, a luta contra as alterações 

climáticas, a transição para fontes de 

energia renováveis e a migração, e uma 

especial atenção aos jovens; 

1. Salienta que a posição do 

Parlamento sobre o orçamento para 2019 

não reflete plenamente as prioridades 

políticas adotadas pela maioria nas suas 

resoluções, supracitadas, de 15 de março 

de 2018, sobre as orientações gerais, e de 5 

de julho de 2018, sobre um mandato para o 

trílogo; recorda que, no cerne dessas 

prioridades, estão: o crescimento 

sustentável, a inovação, a luta contra as 

alterações climáticas, a transição para 

fontes de energia renováveis e a migração, 

e uma especial atenção aos jovens; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/41 

Alteração  41 

Xabier Benito Ziluaga 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Sublinha que os cidadãos europeus 

esperam que a União envide o máximo de 

esforços para garantir o crescimento 

económico e fomentar a criação de 

emprego; recorda que, para satisfazer essas 

expectativas, é necessário investir na 

investigação e na inovação, na educação, 

nas infraestruturas, nas PME e no emprego, 

em especial entre os jovens europeus, e que 

qualquer insucesso nesse sentido 

favorecerá a desilusão com o ideal 

europeu; expressa a sua perplexidade pelo 

facto de, mais uma vez, o Conselho propor 

cortes nos programas que se destinam 

precisamente a tornar a economia da União 

mais competitiva e inovadora; frisa, além 

disso, que muitos destes programas, como, 

por exemplo, o Horizonte 2020, têm uma 

procura que excede largamente a oferta, o 

que constitui uma má utilização dos 

recursos e significa que muitos projetos 

excelentes não recebem financiamento; 

destaca também que programas como o 

Erasmus +, o Horizonte 2020 e o Programa 

para a Competitividade das Empresas e das 

Pequenas e Médias Empresas (COSME) 

constituem uma exemplo vivo das 

vantagens de trabalhar em conjunto em 

toda a União e contribuem para criar um 

sentimento de pertença europeia; decide, 

por conseguinte, reforçar 

3. Sublinha que os cidadãos europeus 

esperam que a União envide o máximo de 

esforços para garantir o crescimento 

económico e fomentar a criação de 

emprego; recorda que, para satisfazer essas 

expectativas, é necessário investir na 

investigação e na inovação, na educação, 

nas infraestruturas, nas PME e no emprego, 

em especial entre os jovens europeus, e que 

qualquer insucesso nesse sentido 

favorecerá a desilusão com o ideal 

europeu; expressa a sua perplexidade pelo 

facto de, mais uma vez, o Conselho propor 

cortes nos programas que se destinam 

precisamente a tornar a economia da União 

mais competitiva e inovadora; frisa, além 

disso, que muitos destes programas, como, 

por exemplo, o Horizonte 2020, têm uma 

procura que excede largamente a oferta, o 

que constitui uma má utilização dos 

recursos e significa que muitos projetos 

excelentes não recebem financiamento; 

destaca também que programas como o 

Erasmus +, o Horizonte 2020 e o Programa 

para a Competitividade das Empresas e das 

Pequenas e Médias Empresas (COSME) 

constituem uma exemplo vivo das 

vantagens de trabalhar em conjunto em 

toda a União e contribuem para criar um 

sentimento de pertença europeia; decide, 

por conseguinte, reforçar 
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consideravelmente o programa Erasmus + 

e fortalecer os programas que contribuem 

para o crescimento e a criação de emprego, 

incluindo o Horizonte 2020, o Mecanismo 

Interligar a Europa (MIE) e o programa 

COSME; 

consideravelmente o programa Erasmus + 

e fortalecer os programas que contribuem 

para o crescimento e a criação de emprego, 

incluindo o Horizonte 2020, as 

componentes do Mecanismo Interligar a 

Europa (MIE) que não estejam 

relacionadas com despesas em matéria de 

defesa ou que não reforcem a nossa 

dependência dos combustíveis fósseis, e o 

programa COSME; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/42 

Alteração  42 

Xabier Benito Ziluaga 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Salienta que o desemprego dos 

jovens continua a ser inaceitavelmente 

elevado em determinados Estados-

Membros e que a situação dos jovens 

NEET (que não trabalham, não estudam e 

não seguem uma formação) e dos 

desempregados de longa duração é 

particularmente preocupante; realça que os 

jovens são o grupo em maior risco de 

pobreza e de exclusão social e económica; 

decide, por conseguinte, reforçar a 

Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ) 

para além do nível proposto pela 

Comissão; salienta que esse reforço não 

deve de modo algum ser encarado como 

uma antecipação da dotação da IEJ 

aprovada no contexto da revisão intercalar 

do QFP; 

5. Salienta que o desemprego dos 

jovens continua a ser inaceitavelmente 

elevado em determinados Estados-

Membros e que a situação dos jovens 

NEET (que não trabalham, não estudam e 

não seguem uma formação) e dos 

desempregados de longa duração é 

particularmente preocupante; realça que os 

jovens são o grupo em maior risco de 

pobreza e de exclusão social e económica; 

decide, por conseguinte, reforçar a 

Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ) 

para além do nível proposto pela 

Comissão; salienta que esse reforço não 

deve de modo algum ser encarado como 

uma antecipação da dotação da IEJ 

aprovada no contexto da revisão intercalar 

do QFP; insta a que esta iniciativa seja 

convertida num plano de emprego ligado 

a um plano público social e ambiental 

para a Europa, que obrigue os Estados-

Membros a aumentar o nível de absorção 

do financiamento e a melhorar a 

qualidade do emprego dos jovens; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/43 

Alteração  43 

Xabier Benito Ziluaga 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Insiste em que, atendendo às 

recentes preocupações em matéria de 

segurança na União, o financiamento ao 

abrigo da categoria 3 também deve incidir 

especialmente em medidas que permitam 

reforçar a segurança dos cidadãos da 

União; decide, por este motivo, reforçar as 

agências no domínio da justiça e dos 

assuntos internos, que têm sido afetadas 

pela falta de recursos humanos e 

financeiros nos últimos anos devido ao 

aumento da carga de trabalho e às tarefas 

suplementares; 

9. Insiste em que, atendendo às 

recentes preocupações em matéria de 

segurança na União, o financiamento ao 

abrigo da categoria 3 também deve incidir 

especialmente em medidas que permitam 

reforçar a segurança dos cidadãos da 

União; realça a necessidade de uma 

reflexão sobre as causas da falta de 

segurança económica para a população 

europeia e as suas ligações com a falta de 

proteção social, as condições laborais 

precárias e as desigualdades que 

estimulam os conflitos sociais. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/44 

Alteração  44 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 33 

 

Proposta de resolução Alteração 

33. Decide, tendo em conta a 

conclusão bem-sucedida das negociações 

sobre a revisão do PARE, levantar a 

reserva introduzida pelo Conselho relativa 

aos montantes transferidos da 

subcategoria 1b; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/45 

Alteração  45 

Liadh Ní Riada 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23.  Congratula-se com o compromisso 

assumido em prol de uma nova agenda de 

defesa da União, nomeadamente através 

do acordo sobre o Programa Europeu de 

Desenvolvimento Industrial no domínio da 

Defesa (PEDID);  declara a sua intenção 

de dedicar especial atenção à aplicação 

pela Comissão dos acordos concluídos 

relativamente ao PEDID e ao Corpo 

Europeu de Solidariedade, que deverão 

ser estabelecidos na Carta Retificativa, a 

publicar pela Comissão em outubro de 

2018; 

23. Rejeita qualquer tentativa da 

Comissão  de financiar o Programa 

Europeu de Desenvolvimento Industrial no 

domínio da Defesa recorrendo ao 

orçamento da União; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/46 

Alteração  46 

Liadh Ní Riada 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 32 

 

Proposta de resolução Alteração 

32. Prevê que a pressão exercida sobre 

os sistemas de migração e asilo de alguns 

Estados-Membros, bem como sobre as 

suas fronteiras, permanecerá elevada em 

2019, e considera que é necessário um 

financiamento adicional no domínio da 

migração, tendo igualmente em conta 

eventuais necessidades futuras e 

imprevisíveis nesta matéria; reforça, por 

conseguinte, o Fundo para o Asilo, a 

Migração e a Integração no que diz 

respeito ao apoio à migração legal para a 

União, à promoção da integração efetiva 

dos nacionais de países terceiros e ao 

fortalecimento de estratégias de regresso 

equitativas e eficazes, em particular para 

ajudar os Estados-Membros a melhorarem 

as medidas de integração dos migrantes, 

especialmente das crianças e dos menores 

não acompanhados; 

32. Reconhece a necessidade de 

financiamento adicional no domínio da 

integração dos migrantes e dos 

refugiados; reforça, por conseguinte, o 

Fundo para o Asilo, a Migração e a 

Integração no que diz respeito aos 

migrantes e refugiados e à ajuda aos 

Estados-Membros para melhorarem as 

medidas de integração dos migrantes, 

especialmente das crianças e dos menores 

não acompanhados; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/47 

Alteração  47 

Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou, Martina Michels 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 12-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 12-A. Recorda a importância da Turquia 

enquanto país vizinho, nomeadamente em 

termos de estabilidade regional, e 

sublinha a necessidade de a Turquia 

respeitar o direito internacional na região 

e de retomar o processo de reformas, 

garante do bem-estar dos seus cidadãos e 

do pleno respeito de todos os seus direitos; 

reitera a sua posição no sentido de 

congelar os fundos pertinentes do IPA II 

e sublinha que nenhum financiamento 

deve ser reduzido e/ou orientado de uma 

forma que possa prejudicar os cidadãos 

turcos e a sociedade civil do país; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/48 

Alteração  48 

Dimitrios Papadimoulis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Recorda que a política de coesão 

desempenha um papel primordial no 

desenvolvimento e no crescimento da UE, 

bem como na convergência entre Estados-

Membros e regiões;  realça o compromisso 

do Parlamento no sentido de garantir a 

adequação das dotações afetadas a estes 

programas, que constituem uma prioridade 

política da União; 

6.  Recorda que a política de coesão 

desempenha um papel primordial no 

desenvolvimento e no crescimento da UE; 

realça o compromisso do Parlamento no 

sentido de garantir a adequação das 

dotações afetadas a estes programas, que 

constituem uma das principais políticas da 

União; deplora a proposta da Comissão de 

enfraquecimento da política de coesão; 

sublinha a posição do Parlamento, que 

apela a uma política de coesão mais forte.  

Or. en 

 

 


