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11.3.2019 A8-0172/8

Alteração 8
Marco Zanni, André Elissen
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientações gerais para a preparação do orçamento de 2020 – Secção III
(2019/2001(BUD))

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Salienta que o orçamento da União 
para 2020 constitui a ponte para o QFP 
para o período 2021-2027 e deve 
contribuir para a criação de uma visão 
comum e a longo prazo relativamente às 
futuras prioridades políticas da União e 
conferir valor acrescentado europeu; 
espera que, aquando da adoção do 
orçamento para 2020, esteja empenhado 
com o Conselho em verdadeiras 
negociações sobre o QFP, na sequência 
de um acordo político no Conselho 
Europeu; acredita que um orçamento para 
2020 sólido, responsável e orientado para 
o futuro facilitará um acordo e a 
transição para o próximo QFP; 
manifesta, por conseguinte, a sua 
intenção de recorrer plenamente à 
flexibilidade e a outras disposições 
estabelecidas no Regulamento QFP e no 
Regulamento Financeiro, a fim de 
reforçar os programas essenciais da UE 
no orçamento de 2020, tendo em conta a 
abordagem da orçamentação baseada no 
desempenho na elaboração do orçamento 
da UE;

1. Salienta que o orçamento da União 
para 2020 constitui a ponte para o QFP 
para o período 2021-2027; sublinha a 
necessidade de evitar erros anteriores e 
destaca que os cidadãos da UE esperam 
que o orçamento para 2020 seja mais 
eficiente, transparente e baseado no 
desempenho, com reduções concretas nas 
despesas administrativas e no desperdício 
de verbas;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/9

Alteração 9
Marco Zanni
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientações gerais para a preparação do orçamento de 2020 – Secção III
(2019/2001(BUD))

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Considera, nesta ótica, que o 
orçamento da UE para o próximo exercício 
deve definir prioridades políticas claras e 
permitir que a União promova o 
crescimento económico e empregos 
sustentáveis e inclusivos, continue a 
investir em capacidades de inovação e de 
investigação tendo em vista soluções 
futuras, impulsione a competitividade, 
garanta uma Europa segura e pacífica, 
melhore as condições de trabalho e de 
vida dos cidadãos, reforce a coesão 
económica, social e territorial, incentive a 
União no seu combate aos desafios 
ambientais e às alterações climáticas, de 
molde a cumprir a obrigações que 
decorrem do Acordo de Paris, contribua 
para a plena realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas e aplique o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais;

2. Considera, nesta ótica, que o 
orçamento da UE para o próximo ano deve 
definir novas prioridades políticas tendo 
em consideração que os fundos 
financiados pelo orçamento da UE não 
conseguiram dar respostas concretas às 
necessidades dos cidadãos ou às 
crescentes dificuldades com que estes se 
deparam, como o desemprego, a recessão 
económica, a pobreza, a crise migratória e 
as ameaças à segurança; sublinha a 
necessidade de avaliar adequadamente 
quais os fundos que podem ser objeto de 
uma melhor gestão a nível nacional para 
respeitar plenamente o princípio da 
subsidiariedade;
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11.3.2019 A8-0172/10

Alteração 10
Marco Zanni
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientações gerais para a preparação do orçamento de 2020 – Secção III
(2019/2001(BUD))

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 3-A. Solicita que não sejam 
aumentadas as dotações de autorização 
inscritas no orçamento da União 
Europeia enquanto não for 
definitivamente regularizada a situação 
de acumulação de pedidos de pagamento 
por liquidar;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/11

Alteração 11
André Elissen, Marco Zanni
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientações gerais para a preparação do orçamento de 2020 – Secção III
(2019/2001(BUD))

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Manifesta a sua preocupação com 
o facto de serem poucos os cidadãos 
europeus que consideram que a União 
Europeia trabalha para eles e lhes 
proporcionar vantagens substanciais; 
solicita que sejam atribuídos recursos 
financeiros adequados à Comissão para 
que esta invista em instrumentos como as 
recentes iniciativas do Parlamento «O que 
a UE faz por mim» e «Citizens’ App», a 
fim de informar os cidadãos sobre o 
trabalho da União e salientar os esforços 
envidados para promover a paz, a 
democracia, o Estado de direito e a 
liberdade de expressão; considera que tais 
instrumentos devem ser mais bem 
divulgados ao nível nacional;

16. Salienta que muitos cidadãos 
europeus têm a impressão de que a União 
Europeia não trabalha para eles e só 
trabalha para a elite europeia e os seus 
apoiantes; entende que as campanhas de 
propaganda da UE não são a resposta a 
esta situação, e representam um 
desperdício escandaloso do dinheiro dos 
contribuintes;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/12

Alteração 12
Marco Zanni
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientações gerais para a preparação do orçamento de 2020 – Secção III
(2019/2001(BUD))

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta que a luta contra o 
desemprego dos jovens requer esforços 
financeiros adicionais significativos por 
forma a poder criar oportunidades de 
educação, de formação e de emprego; 
sublinha, a este respeito, o impacto 
positivo da Iniciativa para o Emprego dos 
Jovens, que apoiou cerca de 1,7 milhões 
de jovens até ao final de 2017; 
congratula-se com o facto de, devido ao 
pedido veemente do Parlamento, o 
resultado das negociações sobre o 
orçamento de 2019 se ter traduzido num 
aumento do valor total da Iniciativa para 
o Emprego dos Jovens para um total de 
350 milhões de euros em 2019; espera que 
o orçamento para 2020 mostre uma 
ambição elevada para este programa, a 
fim de garantir uma transição suave para 
o Fundo Social Europeu Mais (FSE+) no 
próximo QFP; sublinha a necessidade de 
acelerar a execução deste programa e de 
melhorar a sua eficiência, a fim de velar 
por que o mesmo confira maior valor 
acrescentado europeu às políticas 
nacionais de emprego;

20. Salienta que os Estados-Membros 
devem ser apoiados no combate ao 
desemprego dos jovens e na elaboração 
das suas políticas nacionais de educação, 
de formação e de emprego; considera que 
as iniciativas no domínio da política 
social devem ser essencialmente 
originárias dos Estados-Membros, na 
medida em que estes estão mais bem 
colocados para cumprir as expectativas 
dos cidadãos, e recorda que as soluções 
para os problemas dos cidadãos não 
podem ser encontradas impondo 
eventuais limitações adicionais ao nível 
da UE;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/13

Alteração 13
Marco Zanni, André Elissen
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientações gerais para a preparação do orçamento de 2020 – Secção III
(2019/2001(BUD))

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 25-A. Lamenta o escandaloso e 
constante aumento das despesas 
administrativas da UE, que além disso 
não tem em consideração as restrições 
económicas sentidas em vários 
Estados-Membros; considera que deve ser 
considerada a possibilidade de alterar a 
abordagem das despesas administrativas, 
começando por uma redução das pensões 
e dos vencimentos mais elevados do 
pessoal da UE;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/14

Alteração 14
Marco Zanni, André Elissen
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientações gerais para a preparação do orçamento de 2020 – Secção III
(2019/2001(BUD))

Proposta de resolução
N.º 28-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 28-A. Salienta que é imperativo parar 
imediatamente todo o financiamento 
destinado à Turquia, um país que não 
respeita diversos princípios básicos da 
liberdade e da democracia;

Or. en


