
AM\1177193PT.docx PE636.025v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2014-2019

Comissão dos Orçamentos

2019/2001(BUD)

15.2.2019

ALTERAÇÕES
1 - 114
Projeto de relatório
Monika Hohlmeier
(PE633.044v01-00)

Orientações relativas ao orçamento de 2020 – Secção III
(2019/2001(BUD))



PE636.025v01-00 2/71 AM\1177193PT.docx

PT

AM_Com_NonLegReport



AM\1177193PT.docx 3/71 PE636.025v01-00

PT

Alteração 1
Liadh Ní Riada

Proposta de resolução
Citação 1-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o artigo 41.º, n.º 2, 
do Tratado da União Europeia,

Or. en

Alteração 2
Jens Geier

Proposta de resolução
Citação 7-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Resolução 70/1 
da Assembleia Geral das Nações Unidas, 
de 25 de setembro de 2015, sobre 
«Transformar o nosso mundo: a Agenda 
2030 para o desenvolvimento 
sustentável», que entrou em vigor em 1 de 
janeiro de 2016, e o documento de 
reflexão «Rumo a uma Europa 
sustentável até 2030», apresentado 
recentemente pela Comissão,

Or. en

Alteração 3
Jens Geier

Proposta de resolução
Citação 7-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a sua resolução, 
de 19 de janeiro de 2017, sobre um Pilar 
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Europeu dos Direitos Sociais,

Or. en

Alteração 4
Jens Geier

Proposta de resolução
Citação 7-C (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o trabalho 
desenvolvido pelo Instituto Europeu para 
a Igualdade de Género,

Or. en

Alteração 5
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele 
Viotti

Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que as negociações 
relativas ao orçamento da União para 
2020 decorrerão em paralelo com as 
negociações para o próximo quadro 
financeiro plurianual (QFP) e a reforma 
do sistema de recursos próprios da UE; 
considerando que 2019 será o sétimo ano 
do QFP 2014-2020;

Or. en

Alteração 6
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal 
Rubial, Daniele Viotti
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Proposta de resolução
Considerando A-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-B. Considerando que o Conselho se 
contradisse repetidamente ao longo dos 
últimos anos, apresentando novas 
prioridades políticas para a UE, mas 
revelando-se ele próprio pouco disposto a 
garantir novas dotações para as 
financiar; que as novas prioridades 
políticas e os futuros desafios da UE 
devem ser financiados por novas dotações 
e não pela redução do montante das 
dotações de programas já existentes;

Or. en

Alteração 7
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal 
Rubial, Daniele Viotti

Proposta de resolução
Considerando A-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-C. Considerando que, próximo do 
final do período de programação 
financeira atual, a execução dos 
programas plurianuais exigirá recursos 
financeiros adequados e, por conseguinte, 
a previsão dos pagamentos necessários em 
2020 para evitar outra crise de 
pagamentos nos primeiros anos do QFP 
2021-2027;

Or. en

Alteração 8
Jens Geier

Proposta de resolução
Título intercalar 1
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Proposta de resolução Alteração

Orçamento 2020: Ponte para o futuro da 
Europa — Investir nos cidadãos, na 
inovação e na segurança

Orçamento 2020: Ponte para o futuro da 
Europa — Investir no desenvolvimento 
sustentável

Or. en

Alteração 9
Liadh Ní Riada

Proposta de resolução
Título intercalar 1

Proposta de resolução Alteração

Orçamento 2020: Ponte para o futuro da 
Europa — Investir nos cidadãos, na 
inovação e na segurança

Orçamento 2020: Ponte para o futuro da 
Europa — Investir nos cidadãos, na 
prosperidade partilhada e no ambiente

Or. en

Alteração 10
Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
Título intercalar 1

Proposta de resolução Alteração

Orçamento 2020: Ponte para o futuro da 
Europa — Investir nos cidadãos, na 
inovação e na segurança

Orçamento 2020: Ponte para o futuro da 
Europa — Investir nos cidadãos, na 
inovação e num ambiente sustentável

Or. en

Alteração 11
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele 
Viotti
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Proposta de resolução
Título intercalar 1

Proposta de resolução Alteração

Orçamento 2020: Ponte para o futuro da 
Europa — Investir nos cidadãos, na 
inovação e na segurança

Orçamento 2020: Ponte para o futuro da 
Europa — Investir na inovação e na 
proteção dos cidadãos

Or. en

Alteração 12
Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Sublinha que o orçamento da União 
para 2020 é a ponte para o próximo quadro 
financeiro plurianual (QFP) para o período 
2021-2027 e que deve contribuir para a 
criação de uma visão comum e a longo 
prazo relativamente às futuras prioridades 
políticas da União; espera que, aquando 
da adoção do orçamento para 2020, o 
Conselho e o Parlamento se 
comprometam a negociar integralmente 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;

1. Sublinha que o orçamento da União 
para 2020 é a ponte para o próximo quadro 
financeiro plurianual (QFP) para o período 
2021-2027; salienta a necessidade de 
evitar erros anteriores e sublinha que os 
cidadãos da UE esperam que o orçamento 
da União para 2020 seja mais eficiente, 
transparente e baseado no desempenho, 
com uma redução concreta das despesas 
administrativas e do desperdício de 
fundos;

Or. en

Alteração 13
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Jordi Solé, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider 
Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Proposta de resolução
N.º 1
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Proposta de resolução Alteração

1. Sublinha que o orçamento da União 
para 2020 é a ponte para o próximo quadro 
financeiro plurianual (QFP) para o período 
2021-2027 e que deve contribuir para a 
criação de uma visão comum e a longo 
prazo relativamente às futuras prioridades 
políticas da União; espera que, aquando da 
adoção do orçamento para 2020, o 
Conselho e o Parlamento se comprometam 
a negociar integralmente 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;

1. Sublinha que o orçamento da União 
para 2020 é a ponte para o próximo quadro 
financeiro plurianual (QFP) para o período 
2021-2027 e que deve contribuir para a 
criação de uma visão comum e a longo 
prazo relativamente às futuras prioridades 
políticas da União; espera que, aquando da 
adoção do orçamento para 2020, o 
Conselho e o Parlamento se comprometam 
a negociar integralmente 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 e 
que, para alcançá-lo, não deverá 
prevalecer nenhum tabu quanto à plena 
utilização de todas as flexibilidades e 
possibilidades disponíveis ao abrigo do 
regulamento atual do QFP e do 
Regulamento Financeiro;

Or. en

Alteração 14
Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Anneli 
Jäätteenmäki, Jean Arthuis

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Sublinha que o orçamento da União 
para 2020 é a ponte para o próximo quadro 
financeiro plurianual (QFP) para o período 
2021-2027 e que deve contribuir para a 
criação de uma visão comum e a longo 
prazo relativamente às futuras prioridades 
políticas da União; espera que, aquando da 
adoção do orçamento para 2020, o 
Conselho e o Parlamento se comprometam 
a negociar integralmente o QFP, na 
sequência de um acordo político no 

1. Sublinha que o orçamento da União 
para 2020 é a ponte para o próximo quadro 
financeiro plurianual (QFP) para o período 
2021-2027 e que deve contribuir para a 
criação de uma visão comum e a longo 
prazo relativamente às futuras prioridades 
políticas da União que acarretem o maior 
valor acrescentado europeu; espera que, 
aquando da adoção do orçamento para 
2020, o Conselho e o Parlamento se 
comprometam a negociar integralmente o 
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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;

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;

Or. en

Alteração 15
Nils Torvalds, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Louis Michel, Jean Arthuis, 
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Considera que o último orçamento 
anual do QFP atual requer que se preste 
atenção especial à sua execução diligente; 
manifesta o seu apoio à abordagem da 
orçamentação baseada no desempenho e 
ao reforço dos programas com bom 
desempenho no orçamento para 2020;

Or. en

Alteração 16
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal 
Rubial, Daniele Viotti

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Considera, por conseguinte, que o 
orçamento da UE para o próximo ano deve 
conter prioridades políticas claras e 
permitir que a União continue a investir em 
capacidades de inovação e de investigação 
tendo em vista soluções futuras, a 
impulsionar a competitividade e o 
crescimento económico, a garantir uma 
Europa segura, protegida e pacífica e a 

2. Considera, por conseguinte, que o 
orçamento da UE para o próximo ano deve 
conter prioridades políticas claras com 
vista a antever mutações sociais, 
ambientais, económicas e tecnológicas e 
permitir que a União crie crescimento e 
emprego a longo prazo, reforce o seu 
combate aos desafios que se colocam a 
nível ambiental e às alterações climáticas, 
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melhorar as condições de trabalho e de 
vida dos cidadãos, assim como a reforçar 
a União no seu combate aos desafios que 
se colocam a nível ambiental e às 
alterações climáticas;

se concentre especialmente nos jovens, 
execute integralmente a Estratégia UE 
2020, os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas e o 
Acordo de Paris, combata as 
desigualdades e discriminações sociais e 
regionais e continue a investir em 
capacidades de inovação e de investigação 
tendo em vista soluções futuras, a 
impulsionar a competitividade e o 
crescimento económico, a garantir uma 
Europa segura, protegida e pacífica e a 
executar o Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, reforçando simultaneamente as 
condições de trabalho e de vida dos 
cidadãos;

Or. en

Alteração 17
Andrey Novakov

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Considera, por conseguinte, que o 
orçamento da UE para o próximo ano deve 
conter prioridades políticas claras e 
permitir que a União continue a investir em 
capacidades de inovação e de investigação 
tendo em vista soluções futuras, a 
impulsionar a competitividade e o 
crescimento económico, a garantir uma 
Europa segura, protegida e pacífica e a 
melhorar as condições de trabalho e de 
vida dos cidadãos, assim como a reforçar a 
União no seu combate aos desafios que se 
colocam a nível ambiental e às alterações 
climáticas;

2. Considera que o orçamento da UE 
para o próximo ano deve conter prioridades 
políticas claras, bem como facultar à 
União os recursos necessários para 
cumpri-las, e permitir que a União 
continue a investir em capacidades de 
inovação e de investigação tendo em vista 
soluções futuras, a impulsionar a 
competitividade e o crescimento 
económico, a garantir uma Europa segura, 
protegida e pacífica e a melhorar as 
condições de trabalho e de vida dos 
cidadãos, assim como a reforçar a União 
no seu combate aos desafios que se 
colocam a nível ambiental e às alterações 
climáticas e a aumentar os investimentos 
em infraestruturas através da coesão 
social e territorial; sublinha a importância 
de um maior apoio aos programas 
Erasmus+ e Erasmus para Jovens 
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Empresários;

Or. en

Alteração 18
Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Considera, por conseguinte, que o 
orçamento da UE para o próximo ano deve 
conter prioridades políticas claras e 
permitir que a União continue a investir em 
capacidades de inovação e de investigação 
tendo em vista soluções futuras, a 
impulsionar a competitividade e o 
crescimento económico, a garantir uma 
Europa segura, protegida e pacífica e a 
melhorar as condições de trabalho e de 
vida dos cidadãos, assim como a reforçar a 
União no seu combate aos desafios que se 
colocam a nível ambiental e às alterações 
climáticas;

2. Considera, por conseguinte, que o 
orçamento da UE para o próximo ano deve 
conter prioridades políticas claras e 
permitir que a União continue a investir em 
capacidades de inovação e de investigação 
tendo em vista soluções futuras, a 
impulsionar a competitividade e o 
crescimento económico sustentável e 
inclusivo, a garantir uma Europa segura, 
protegida e pacífica e a melhorar as 
condições de trabalho e de vida dos 
cidadãos, assim como a reforçar a União 
no seu combate aos desafios que se 
colocam a nível ambiental e às alterações 
climáticas; relembra ainda a importância 
de esforços financeiros adequados para 
combater especificamente o desemprego 
dos jovens, bem como a pobreza e a 
exclusão social;

Or. en

Alteração 19
Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Considera, por conseguinte, que o 
orçamento da UE para o próximo ano deve 
conter prioridades políticas claras e 

2. Considera, por conseguinte, que o 
orçamento da UE para o próximo ano deve 
conter prioridades políticas novas tendo 
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permitir que a União continue a investir 
em capacidades de inovação e de 
investigação tendo em vista soluções 
futuras, a impulsionar a competitividade e 
o crescimento económico, a garantir uma 
Europa segura, protegida e pacífica e a 
melhorar as condições de trabalho e de 
vida dos cidadãos, assim como a reforçar 
a União no seu combate aos desafios que 
se colocam a nível ambiental e às 
alterações climáticas;

em consideração que os fundos do 
orçamento da UE não conseguiram dar 
respostas concretas às necessidades dos 
cidadãos e às crescentes dificuldades com 
que 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;

Or. en

Alteração 20
Jens Geier

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Considera, por conseguinte, que o 
orçamento da UE para o próximo ano deve 
conter prioridades políticas claras e 
permitir que a União continue a investir 
em capacidades de inovação e de 
investigação tendo em vista soluções 
futuras, a impulsionar a competitividade e 
o crescimento económico, a garantir uma 
Europa segura, protegida e pacífica e a 
melhorar as condições de trabalho e de 
vida dos cidadãos, assim como a reforçar 
a União no seu combate aos desafios que 
se colocam a nível ambiental e às 
alterações climáticas;

2. Considera, por conseguinte, que o 
orçamento da UE para o próximo ano deve 
seguir as prioridades políticas claras 
indicadas nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, como a saúde e o bem-estar para 
todos, a igualdade de género, o ensino e 
trabalho dignos, ações ambiciosas contra 
as alterações climáticas e a redução das 
desigualdades;

Or. en

Alteração 21
Liadh Ní Riada

Proposta de resolução
N.º 2
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Proposta de resolução Alteração

2. Considera, por conseguinte, que o 
orçamento da UE para o próximo ano deve 
conter prioridades políticas claras e 
permitir que a União continue a investir em 
capacidades de inovação e de investigação 
tendo em vista soluções futuras, a 
impulsionar a competitividade e o 
crescimento económico, a garantir uma 
Europa segura, protegida e pacífica e a 
melhorar as condições de trabalho e de 
vida dos cidadãos, assim como a reforçar a 
União no seu combate aos desafios que se 
colocam a nível ambiental e às alterações 
climáticas;

2. Considera que o orçamento da UE 
para o próximo ano deve permitir que a 
União continue a investir em investigação 
e desenvolvimento, a promover a 
prosperidade económica partilhada, a 
garantir uma Europa pacífica e a melhorar 
os direitos dos trabalhadores, assim como 
a reforçar a União no seu combate aos 
desafios que se colocam a nível ambiental 
e às alterações climáticas;

Or. en

Alteração 22
Alfred Sant

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Considera, por conseguinte, que o 
orçamento da UE para o próximo ano deve 
conter prioridades políticas claras e 
permitir que a União continue a investir em 
capacidades de inovação e de investigação 
tendo em vista soluções futuras, a 
impulsionar a competitividade e o 
crescimento económico, a garantir uma 
Europa segura, protegida e pacífica e a 
melhorar as condições de trabalho e de 
vida dos cidadãos, assim como a reforçar a 
União no seu combate aos desafios que se 
colocam a nível ambiental e às alterações 
climáticas;

2. Considera, por conseguinte, que o 
orçamento da UE para o próximo ano deve 
conter prioridades políticas claras e 
permitir que a União continue a investir em 
capacidades de inovação e de investigação 
tendo em vista soluções futuras, a 
impulsionar a competitividade, a coesão 
socioeconómica e o crescimento 
económico, a garantir uma Europa segura, 
protegida e pacífica e a melhorar as 
condições de trabalho e de vida dos 
cidadãos, assim como a reforçar a União 
no seu combate aos desafios que se 
colocam a nível ambiental e às alterações 
climáticas;

Or. en



PE636.025v01-00 14/71 AM\1177193PT.docx

PT

Alteração 23
Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Salienta que, uma vez que 2020 
será o último ano do atual QFP, a execução 
dos programas da UE, nomeadamente dos 
programas de gestão partilhada no âmbito 
da política de coesão, será acelerada 
ulteriormente e atingirá a sua fase de 
encerramento, que se traduzirá num 
aumento substancial de pedidos de 
pagamento; assim, prevê um pico do nível 
anual de dotações de pagamento para 2020 
e está determinado a assegurar os 
pagamentos necessários em 2020 e a evitar 
uma nova crise de pagamentos nos 
primeiros anos do QFP 2021-2027, como 
foi o caso durante o período em curso;

3. Salienta que, uma vez que 2020 
será o último ano do atual QFP, a execução 
dos programas da UE, nomeadamente dos 
programas de gestão partilhada no âmbito 
da política de coesão, será acelerada 
ulteriormente e atingirá a sua fase de 
encerramento, que se traduzirá num 
aumento substancial de pedidos de 
pagamento; assim, prevê um pico do nível 
anual de dotações de pagamento para 2020 
e está determinado a assegurar os 
pagamentos necessários em 2020 e a evitar 
uma nova crise de pagamentos nos 
primeiros anos do QFP 2021-2027, como 
foi o caso durante o período em curso; 
solicita que as dotações de autorização 
inscritas no orçamento da União 
Europeia não aumentem enquanto não 
for definitivamente regularizada a 
situação de acumulação de pedidos de 
pagamento por liquidar;

Or. en

Alteração 24
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Jordi Solé, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider 
Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Salienta que, uma vez que 2020 
será o último ano do atual QFP, a execução 
dos programas da UE, nomeadamente dos 
programas de gestão partilhada no âmbito 
da política de coesão, será acelerada 
ulteriormente e atingirá a sua fase de 

3. Salienta que, uma vez que 2020 
será o último ano do atual QFP, a execução 
dos programas da UE, nomeadamente dos 
programas de gestão partilhada no âmbito 
da política de coesão, da política agrícola 
comum (segundo pilar) e do Fundo 
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encerramento, que se traduzirá num 
aumento substancial de pedidos de 
pagamento; assim, prevê um pico do nível 
anual de dotações de pagamento para 2020 
e está determinado a assegurar os 
pagamentos necessários em 2020 e a evitar 
uma nova crise de pagamentos nos 
primeiros anos do QFP 2021-2027, como 
foi o caso durante o período em curso;

Europeu dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas, será acelerada ulteriormente e 
atingirá a sua fase de encerramento, que se 
traduzirá num aumento substancial de 
pedidos de pagamento; assim, prevê um 
pico do nível anual de dotações de 
pagamento para 2020 e está determinado a 
assegurar os pagamentos necessários em 
2020 e a evitar uma nova crise de 
pagamentos nos primeiros anos do QFP 
2021-2027, como foi o caso durante o 
período em curso;

Or. en

Alteração 25
Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Salienta que, uma vez que 2020 
será o último ano do atual QFP, a execução 
dos programas da UE, nomeadamente dos 
programas de gestão partilhada no âmbito 
da política de coesão, será acelerada 
ulteriormente e atingirá a sua fase de 
encerramento, que se traduzirá num 
aumento substancial de pedidos de 
pagamento; assim, prevê um pico do nível 
anual de dotações de pagamento para 2020 
e está determinado a assegurar os 
pagamentos necessários em 2020 e a evitar 
uma nova crise de pagamentos nos 
primeiros anos do QFP 2021-2027, como 
foi o caso durante o período em curso;

3. Salienta que, uma vez que 2020 
será o último ano do atual QFP, a execução 
dos programas da UE, nomeadamente dos 
programas de gestão partilhada no âmbito 
da política de coesão, será acelerada 
ulteriormente e atingirá a sua fase de 
encerramento, que se traduzirá num 
aumento substancial de pedidos de 
pagamento; assim, prevê um pico do nível 
anual de dotações de pagamento para 2020 
e está determinado a assegurar os 
pagamentos necessários em 2020, a 
melhorar continuamente os mecanismos 
de controlo e correção e a evitar uma nova 
crise de pagamentos nos primeiros anos do 
QFP 2021-2027, como foi o caso durante o 
período em curso;

Or. en



PE636.025v01-00 16/71 AM\1177193PT.docx

PT

Alteração 26
Jens Geier

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Sublinha a importância das 
agências descentralizadas para assegurar 
a aplicação das prioridades legislativas 
europeias e a realização, desse modo, dos 
objetivos políticos da UE, nomeadamente 
em matéria de competitividade, 
crescimento sustentável e emprego e no 
que respeita à gestão do atual fluxo de 
migrantes e refugiados; espera que as 
negociações sobre o orçamento para 2020 
conduzam a um financiamento 
operacional e administrativo adequado 
das agências da UE, permitindo-lhes 
realizar o volume crescente de 
incumbências e proporcionar os melhores 
resultados possíveis; reitera a sua posição 
de que 2018 foi o último ano da 
implementação da redução de 5 % dos 
efetivos e do designado «núcleo de 
reafetação»; espera que a Comissão e o 
Conselho se abstenham de aplicar novos 
cortes nos recursos das agências no 
orçamento de 2020;

Or. en

Alteração 27
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Salienta a necessidade de 
proporcionar um orçamento da UE para 
2020 com um verdadeiro valor 
acrescentado para os cidadãos da UE, que 
não constitua um encargo adicional para 
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além das contribuições dos 
Estados-Membros; salienta que é 
necessário proceder a uma análise 
obrigatória das despesas, a fim de 
proporcionar poupanças sempre que 
possível; considera que as contribuições 
nacionais dos Estados-Membros devem 
ser deduzidas do cálculo do nível do défice 
nacional;

Or. en

Alteração 28
Liadh Ní Riada

Proposta de resolução
Título intercalar 2

Proposta de resolução Alteração

Inovação e investigação tendo em vista 
soluções futuras: apoiar o crescimento 
económico e a competitividade

Inovação e investigação: mudança para 
uma economia circular que funcione para 
todos os cidadãos

Or. en

Alteração 29
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Alfred Sant, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal 
Rubial, Daniele Viotti

Proposta de resolução
Título intercalar 2

Proposta de resolução Alteração

Inovação e investigação tendo em vista 
soluções futuras: apoiar o crescimento 
económico e a competitividade

Inovação e investigação tendo em vista 
soluções futuras: apoiar o crescimento 
económico inclusivo e de longo prazo com 
vista a acompanhar as mutações e a 
reforçar a competitividade

Or. en
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Alteração 30
Jens Geier

Proposta de resolução
Título intercalar 2

Proposta de resolução Alteração

Inovação e investigação tendo em vista 
soluções futuras: apoiar o crescimento 
económico e a competitividade

Inovação e investigação tendo em vista 
soluções futuras: apoiar o crescimento 
económico sustentável e a competitividade

Or. en

Alteração 31
Nils Torvalds, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Louis Michel, Jean Arthuis, 
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que deve haver uma 
transição harmoniosa do programa 
Horizonte 2020 para o Horizonte Europa 
para garantir a estabilidade das empresas, 
dos centros de investigação e do mundo 
académico; sublinha a importância da 
reivindicação da Europa em termos de 
liderança em matéria de tecnologias 
fundamentais em domínios como o espaço, 
os cuidados de saúde, o ambiente, a 
segurança e os transportes; insta a que se 
aumentem os recursos financeiros para 
assegurar que as atividades de investigação 
e de inovação continuem a proporcionar 
soluções para as necessidades da Europa e 
os desafios com que se defronta, assim 
como para a competitividade; manifesta-se 
alarmado com o grave défice de 
financiamento do programa Horizonte 
2020 durante todo o período, que se 
traduziu numa baixa taxa de sucesso das 
candidaturas excelentes;

4. Salienta que deve haver uma 
transição harmoniosa do programa 
Horizonte 2020 para o Horizonte Europa 
para garantir a estabilidade das empresas, 
dos centros de investigação e do mundo 
académico; sublinha a importância da 
reivindicação da Europa em termos de 
liderança em matéria de tecnologias 
fundamentais em domínios como o espaço, 
os cuidados de saúde, o ambiente, a 
segurança e os transportes, a digitalização 
e a inteligência artificial; relembra, em 
simultâneo, o papel importante da 
investigação fundamental; insta a que se 
aumentem os recursos financeiros para 
assegurar que as atividades de investigação 
e de inovação continuem a proporcionar 
soluções para as necessidades da Europa e 
os desafios com que se defronta, assim 
como para a competitividade; manifesta-se 
alarmado com o grave défice de 
financiamento do programa Horizonte 
2020 durante todo o período, que se 
traduziu numa baixa taxa de sucesso das 
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candidaturas excelentes;

Or. en

Alteração 32
Andrey Novakov

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que deve haver uma 
transição harmoniosa do programa 
Horizonte 2020 para o Horizonte Europa 
para garantir a estabilidade das empresas, 
dos centros de investigação e do mundo 
académico; sublinha a importância da 
reivindicação da Europa em termos de 
liderança em matéria de tecnologias 
fundamentais em domínios como o espaço, 
os cuidados de saúde, o ambiente, a 
segurança e os transportes; insta a que se 
aumentem os recursos financeiros para 
assegurar que as atividades de investigação 
e de inovação continuem a proporcionar 
soluções para as necessidades da Europa e 
os desafios com que se defronta, assim 
como para a competitividade; manifesta-se 
alarmado com o grave défice de 
financiamento do programa Horizonte 
2020 durante todo o período, que se 
traduziu numa baixa taxa de sucesso das 
candidaturas excelentes;

4. Salienta que deve haver uma 
transição harmoniosa do programa 
Horizonte 2020 para o Horizonte Europa 
para garantir a estabilidade das empresas, 
dos centros de investigação e do mundo 
académico; sublinha a importância da 
reivindicação da Europa em termos de 
liderança em matéria de tecnologias 
fundamentais em domínios como o espaço, 
os cuidados de saúde, o ambiente, a 
segurança e os transportes; insta a que se 
aumentem os recursos financeiros para 
assegurar que as atividades de investigação 
e de inovação continuem a proporcionar 
soluções para as necessidades da Europa e 
os desafios com que se defronta, assim 
como para a competitividade; manifesta-se 
alarmado com o grave défice de 
financiamento do programa Horizonte 
2020 durante todo o período, que se 
traduziu numa baixa taxa de sucesso das 
candidaturas excelentes; sublinha a 
necessidade de aumentar os recursos 
destinados a atividades de investigação, 
inovação e tratamento de dados que 
contribuam para a inovação técnica da 
Europa;

Or. en

Alteração 33
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Pavel Poc, Alfred Sant, Isabelle Thomas, Eider 
Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti
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Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Salienta que deve haver uma 
transição harmoniosa do programa 
Horizonte 2020 para o Horizonte Europa 
para garantir a estabilidade das empresas, 
dos centros de investigação e do mundo 
académico; sublinha a importância da 
reivindicação da Europa em termos de 
liderança em matéria de tecnologias 
fundamentais em domínios como o espaço, 
os cuidados de saúde, o ambiente, a 
segurança e os transportes; insta a que se 
aumentem os recursos financeiros para 
assegurar que as atividades de investigação 
e de inovação continuem a proporcionar 
soluções para as necessidades da Europa e 
os desafios com que se defronta, assim 
como para a competitividade; manifesta-se 
alarmado com o grave défice de 
financiamento do programa Horizonte 
2020 durante todo o período, que se 
traduziu numa baixa taxa de sucesso das 
candidaturas excelentes;

4. Salienta que deve haver uma 
transição harmoniosa do programa 
Horizonte 2020 para o Horizonte Europa 
para garantir a estabilidade das empresas, 
dos centros de investigação e do mundo 
académico; sublinha a importância da 
reivindicação da Europa em termos de 
liderança em matéria de tecnologias 
fundamentais em domínios como o espaço, 
os cuidados de saúde, o ambiente, a 
agricultura, a segurança e os transportes; 
insta a que se aumentem os recursos 
financeiros para assegurar que as 
atividades de investigação e de inovação 
continuem a proporcionar soluções para as 
necessidades da Europa e os desafios com 
que se defronta, assim como para a 
competitividade; manifesta-se alarmado 
com o grave défice de financiamento do 
programa Horizonte 2020 durante todo o 
período, que se traduziu numa baixa taxa 
de sucesso das candidaturas excelentes;

Or. en

Alteração 34
Nils Torvalds, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Louis Michel, Jean Arthuis

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Sublinha que é expectável que o 
orçamento para 2020 seja o maior 
orçamento anual do Horizonte 2020 e 
insta a Comissão a utilizar plenamente a 
flexibilidade ascendente ao aumentar os 
seus recursos; apela ao aprofundamento 
de sinergias com os Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento, 
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nomeadamente utilizando-os para 
reforçar as capacidades de investigação e 
inovação, em especial nos 
Estados-Membros com um desempenho 
em matéria de investigação e inovação 
abaixo da média;

Or. en

Alteração 35
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Pavel Poc, Alfred Sant, Eider Gardiazabal 
Rubial, Daniele Viotti

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Salienta o potencial de 
crescimento económico decorrente da 
transformação tecnológica e solicita que o 
orçamento da UE desempenhe um papel 
adequado no apoio à digitalização da 
indústria europeia e na promoção de 
competências digitais e do 
empreendedorismo;

Or. en

Alteração 36
Nils Torvalds, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Louis Michel, Jean Arthuis, 
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 4-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-B. Realça os êxitos do FEIE no 
desencadear de investimentos 
suplementares na UE; manifesta-se 
preocupado, por conseguinte, com 
algumas constatações recentes do 
Tribunal de Contas Europeu que apontam 
para casos em que o financiamento pelo 
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FEIE substituiu parcialmente outros 
instrumentos financeiros da UE ou em 
que projetos receberam apoio do FEIE 
quando podiam ter sido financiados de 
outra forma1-A; apela a melhorias no que 
resta do período de execução, seguindo as 
recomendações do TCE;
__________________
1-A Fundo Europeu para Investimentos 
Estratégicos: são necessárias medidas 
para tornar o FEIE num sucesso total. 
Relatório Especial. Tribunal de Contas 
Europeu, Luxemburgo, 2019.

Or. en

Alteração 37
Andrey Novakov

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Está plenamente convicto de que 
melhorar a equidade e proporcionar 
igualdade de oportunidades no âmbito da 
economia social de mercado europeia 
constitui um pré-requisito para o 
desenvolvimento sustentável da União; 
tenciona assegurar um financiamento 
suficiente de programas como o COSME e 
Tecnologias Futuras e Emergentes, os 
quais contribuem grandemente para o êxito 
das empresas em fase de arranque e das 
PME, que constituem a espinha dorsal da 
economia europeia e motores fundamentais 
para o crescimento económico, a criação de 
emprego, a inovação e a integração social; 
congratula-se com o elevado nível de 
execução destes programas e chama a 
atenção para a sua capacidade de absorver 
ainda mais meios;

5. Está plenamente convicto de que 
melhorar a equidade e proporcionar 
igualdade de oportunidades no âmbito da 
economia social de mercado europeia 
constitui um pré-requisito para o 
desenvolvimento sustentável da União; 
tenciona assegurar um financiamento 
suficiente de programas como o COSME, 
Tecnologias Futuras e Emergentes e 
Erasmus+, os quais contribuem 
grandemente para o êxito das empresas em 
fase de arranque e das PME, que 
constituem a espinha dorsal da economia 
europeia e motores fundamentais para o 
crescimento económico, a criação de 
emprego, a inovação e a integração social; 
congratula-se com o elevado nível de 
execução destes programas e chama a 
atenção para a sua capacidade de absorver 
ainda mais meios; sublinha a importância 
do investimento em capacidades digitais 
estratégicas, como a computação de alto 
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desempenho, a inteligência artificial e a 
cibersegurança na UE;

Or. en

Alteração 38
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Está plenamente convicto de que 
melhorar a equidade e proporcionar 
igualdade de oportunidades no âmbito da 
economia social de mercado europeia 
constitui um pré-requisito para o 
desenvolvimento sustentável da União; 
tenciona assegurar um financiamento 
suficiente de programas como o COSME e 
Tecnologias Futuras e Emergentes, os 
quais contribuem grandemente para o êxito 
das empresas em fase de arranque e das 
PME, que constituem a espinha dorsal da 
economia europeia e motores fundamentais 
para o crescimento económico, a criação de 
emprego, a inovação e a integração social; 
congratula-se com o elevado nível de 
execução destes programas e chama a 
atenção para a sua capacidade de absorver 
ainda mais meios;

5. Está plenamente convicto de que 
melhorar a equidade e proporcionar 
igualdade de oportunidades, tanto entre 
pessoas como entre empresas, no âmbito 
da economia social de mercado europeia 
constitui um pré-requisito para o 
desenvolvimento sustentável da União; 
tenciona assegurar um financiamento 
suficiente de programas como o COSME e 
Tecnologias Futuras e Emergentes, os 
quais contribuem grandemente para o êxito 
das empresas em fase de arranque e das 
PME, que constituem a espinha dorsal da 
economia europeia e motores fundamentais 
para o crescimento económico, a criação de 
emprego, a inovação e a integração social; 
congratula-se com o elevado nível de 
execução destes programas e chama a 
atenção para a sua capacidade de absorver 
ainda mais meios;

Or. en

Alteração 39
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Pavel Poc, Alfred Sant, Isabelle Thomas, Eider 
Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

5-A. Congratula-se com o 
prolongamento e o reforço do Fundo 
Europeu para Investimentos Estratégicos 
(FEIE); recorda que o fundo de garantia 
do FEIE foi financiado em parte a 
expensas do Horizonte 2020 e do 
Mecanismo Interligar a Europa (MIE); 
sublinha a posição de longa data do 
Parlamento de que eventuais novas 
iniciativas têm de ser financiadas por 
novas dotações e não por reafetações; 
reitera que os cortes nesses programas 
devem ser revertidos tanto quanto 
possível;

Or. en

Alteração 40
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele 
Viotti

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que a proteção das 
fronteiras externas da UE com o apoio de 
uma Guarda Europeia de Fronteiras e 
Costeira reforçada constitui uma condição 
indissociável para uma União Europeia 
sem fronteiras internas, o bom 
funcionamento do espaço Schengen e a 
liberdade de circulação na UE; considera 
que é imprescindível assegurar não só o 
financiamento adequado como o pessoal e 
a formação do pessoal de todas as agências 
que operam no domínio da segurança tendo 
em conta o aumento considerável das suas 
responsabilidades, a importância de que 
cooperem entre si e o papel fundamental 
que desempenham no reforço da 
cooperação e da coordenação entre os 
Estados-Membros;

6. Considera que uma União 
Europeia sem fronteiras internas, com um 
bom funcionamento do espaço Schengen 
e uma liberdade de circulação na UE são 
condições indissociáveis para a proteção 
das fronteiras externas da UE com o apoio 
de uma Guarda Europeia de Fronteiras e 
Costeira reforçada; considera que é 
imprescindível assegurar não só o 
financiamento adequado como o pessoal e 
a formação do pessoal de todas as agências 
que operam no domínio da segurança tendo 
em conta o aumento considerável das suas 
responsabilidades, a importância de que 
cooperem entre si e o papel fundamental 
que desempenham no reforço da 
cooperação e da coordenação entre os 
Estados-Membros;



AM\1177193PT.docx 25/71 PE636.025v01-00

PT

Or. en

Alteração 41
Andrey Novakov

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que a proteção das 
fronteiras externas da UE com o apoio de 
uma Guarda Europeia de Fronteiras e 
Costeira reforçada constitui uma condição 
indissociável para uma União Europeia 
sem fronteiras internas, o bom 
funcionamento do espaço Schengen e a 
liberdade de circulação na UE; considera 
que é imprescindível assegurar não só o 
financiamento adequado como o pessoal e 
a formação do pessoal de todas as agências 
que operam no domínio da segurança tendo 
em conta o aumento considerável das suas 
responsabilidades, a importância de que 
cooperem entre si e o papel fundamental 
que desempenham no reforço da 
cooperação e da coordenação entre os 
Estados-Membros;

6. Considera que a proteção das 
fronteiras externas da UE com o apoio de 
programas e agências reforçados no 
domínio da segurança, entre os quais a 
Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira 
(Frontex) e a Europol, constitui uma 
condição indissociável para uma União 
Europeia sem fronteiras internas, o bom 
funcionamento do espaço Schengen e a 
liberdade de circulação na UE; manifesta a 
sua preocupação com o nível de 
financiamento insuficiente para os 
orçamentos das agências tendo em conta 
as necessidades operacionais e 
estratégicas previstas; sublinha a 
importância de investimentos robustos da 
UE no domínio da segurança interna, da 
aplicação transfronteiriça da lei na UE, 
do intercâmbio de informações e do 
combate às ameaças existentes à 
segurança; considera que é imprescindível 
assegurar não só o financiamento adequado 
como o pessoal e a formação do pessoal de 
todas as agências que operam no domínio 
da segurança tendo em conta o aumento 
considerável das suas responsabilidades, a 
importância de que cooperem entre si, a 
necessidade de inovações tecnológicas e 
de manutenção e o papel fundamental que 
desempenham no reforço da cooperação e 
da coordenação entre os Estados-Membros; 
sublinha a necessidade de apoiar as 
autoridades nacionais responsáveis pela 
aplicação da lei no combate às ameaças 
existentes em matéria de segurança; 
reconhece que é solicitado às agências 
que executem um número crescente de 
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novas tarefas em domínios como o 
combate aos conteúdos terroristas ilícitos 
na Internet; sublinha, neste contexto, que 
a Comissão deve ter em consideração 
necessidades suplementares de 
financiamento;

Or. en

Alteração 42
Jens Geier

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que a proteção das 
fronteiras externas da UE com o apoio de 
uma Guarda Europeia de Fronteiras e 
Costeira reforçada constitui uma condição 
indissociável para uma União Europeia 
sem fronteiras internas, o bom 
funcionamento do espaço Schengen e a 
liberdade de circulação na UE; considera 
que é imprescindível assegurar não só o 
financiamento adequado como o pessoal e 
a formação do pessoal de todas as 
agências que operam no domínio da 
segurança tendo em conta o aumento 
considerável das suas responsabilidades, a 
importância de que cooperem entre si e o 
papel fundamental que desempenham no 
reforço da cooperação e da coordenação 
entre os Estados-Membros;

6. Considera que a gestão das 
fronteiras externas da UE com o apoio de 
uma Guarda Europeia de Fronteiras e 
Costeira reforçada constitui uma condição 
indissociável para uma União Europeia 
sem fronteiras internas, o bom 
funcionamento do espaço Schengen e a 
liberdade de circulação na UE; reconhece 
o papel fundamental do Gabinete 
Europeu de Apoio em matéria de Asilo e 
da Agência dos Direitos Fundamentais no 
desenvolvimento e na aplicação de 
práticas comuns em matéria de asilo nos 
Estados-Membros; reconhece a 
necessidade de providenciar a todas as 
agências envolvidas no domínio da gestão 
de migrações e do asilo recursos 
financeiros e humanos suficientes para 
que possam desempenhar devidamente a 
sua função e fazer face ao aumento 
considerável das suas responsabilidades, 
em consonância com a importância de que 
cooperem entre si e o papel fundamental 
que desempenham no reforço da 
cooperação e da coordenação entre os 
Estados-Membros;

Or. en
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Alteração 43
Monika Hohlmeier

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que a proteção das 
fronteiras externas da UE com o apoio de 
uma Guarda Europeia de Fronteiras e 
Costeira reforçada constitui uma condição 
indissociável para uma União Europeia 
sem fronteiras internas, o bom 
funcionamento do espaço Schengen e a 
liberdade de circulação na UE; considera 
que é imprescindível assegurar não só o 
financiamento adequado como o pessoal e 
a formação do pessoal de todas as agências 
que operam no domínio da segurança tendo 
em conta o aumento considerável das suas 
responsabilidades, a importância de que 
cooperem entre si e o papel fundamental 
que desempenham no reforço da 
cooperação e da coordenação entre os 
Estados-Membros;

6. Considera que a proteção das 
fronteiras externas da UE com o apoio de 
uma Guarda Europeia de Fronteiras e 
Costeira reforçada constitui uma condição 
indissociável para uma União Europeia 
sem fronteiras internas, o bom 
funcionamento do espaço Schengen e a 
liberdade de circulação na UE; 
paralelamente, sublinha a importância de 
investimentos robustos da UE no domínio 
da segurança interna, tendo em vista, 
nomeadamente, reforçar a aplicação da 
lei na UE e a resposta judicial a ameaças 
criminosas transfronteiriças e promover o 
intercâmbio de informações; considera 
que é imprescindível assegurar não só o 
financiamento adequado como o pessoal e 
a formação do pessoal de todas as agências 
que operam no domínio da segurança e da 
justiça tendo em conta o aumento 
considerável das suas responsabilidades, a 
importância de que cooperem entre si e o 
papel fundamental que desempenham no 
reforço da cooperação e da coordenação 
entre os Estados-Membros;

Or. en

Alteração 44
Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Jean Arthuis

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que a proteção das 
fronteiras externas da UE com o apoio de 
uma Guarda Europeia de Fronteiras e 

6. Considera que a proteção das 
fronteiras externas da UE com o apoio de 
uma Guarda Europeia de Fronteiras e 
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Costeira reforçada constitui uma condição 
indissociável para uma União Europeia 
sem fronteiras internas, o bom 
funcionamento do espaço Schengen e a 
liberdade de circulação na UE; considera 
que é imprescindível assegurar não só o 
financiamento adequado como o pessoal e 
a formação do pessoal de todas as agências 
que operam no domínio da segurança tendo 
em conta o aumento considerável das suas 
responsabilidades, a importância de que 
cooperem entre si e o papel fundamental 
que desempenham no reforço da 
cooperação e da coordenação entre os 
Estados-Membros;

Costeira reforçada constitui uma condição 
indissociável para uma União Europeia 
sem fronteiras internas, o bom 
funcionamento do espaço Schengen e a 
liberdade de circulação na UE; considera 
que é imprescindível assegurar não só o 
financiamento adequado como o pessoal e 
a formação do pessoal de todas as agências 
que operam no domínio do controlo de 
fronteiras, da migração e da segurança 
tendo em conta o aumento considerável das 
suas responsabilidades, a importância de 
que cooperem entre si e o papel 
fundamental que desempenham no reforço 
da cooperação e da coordenação entre os 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 45
Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Considera que a proteção das 
fronteiras externas da UE com o apoio de 
uma Guarda Europeia de Fronteiras e 
Costeira reforçada constitui uma condição 
indissociável para uma União Europeia 
sem fronteiras internas, o bom 
funcionamento do espaço Schengen e a 
liberdade de circulação na UE; considera 
que é imprescindível assegurar não só o 
financiamento adequado como o pessoal e 
a formação do pessoal de todas as agências 
que operam no domínio da segurança tendo 
em conta o aumento considerável das suas 
responsabilidades, a importância de que 
cooperem entre si e o papel fundamental 
que desempenham no reforço da 
cooperação e da coordenação entre os 
Estados-Membros;

6. Considera que a proteção das 
fronteiras externas da UE com o apoio de 
uma Guarda Europeia de Fronteiras e 
Costeira reforçada constitui uma condição 
indissociável para uma União Europeia 
sem fronteiras internas, o bom 
funcionamento do espaço Schengen e a 
liberdade de circulação na UE; considera 
que é imprescindível assegurar não só o 
financiamento adequado como o pessoal e 
a formação do pessoal de todas as agências 
que operam no domínio da segurança, 
nomeadamente para a proteção dos 
direitos fundamentais, tendo em conta o 
aumento considerável das suas 
responsabilidades, a importância de que 
cooperem entre si e o papel fundamental 
que desempenham no reforço da 
cooperação e da coordenação entre os 
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Estados-Membros;

Or. en

Alteração 46
Urmas Paet, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Sublinha a importância de 
aprofundar a cooperação europeia em 
matéria de defesa e de apoiar a 
competitividade e a capacidade de 
inovação da indústria de defesa da UE; 
realça, por conseguinte, a importância de 
aumentar ainda mais o orçamento da UE 
no domínio da defesa; incentiva ainda o 
Conselho Europeu a liderar o 
enquadramento progressivo de uma 
política comum da União em matéria de 
defesa e a providenciar recursos 
financeiros suplementares para assegurar 
a sua execução, com vista ao seu 
estabelecimento ao abrigo do próximo 
QFP;

Or. en

Alteração 47
Karine Gloanec Maurin, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Congratula-se com o empenho dos 
Estados-Membros numa agenda de defesa 
da UE renovada; apoia a iniciativa da 
Comissão de apoiar o lançamento do 
Programa Europeu de Desenvolvimento 
Industrial no domínio da Defesa 
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(PEDID), como primeira fase do Fundo 
Europeu de Defesa; exige que o PEDID 
seja financiado exclusivamente através de 
margens não afetadas e/ou instrumentos 
especiais e não, por conseguinte, de 
reafetações a partir de programas 
existentes;

Or. en

Alteração 48
Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Jean Arthuis

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Apoia vivamente as iniciativas no 
domínio da defesa com o objetivo de 
promover uma melhor cooperação entre 
os Estados-Membros; sublinha, além 
disso, a necessidade de melhorar a 
competitividade e a inovação na indústria 
europeia da defesa, contribuindo para 
estimular o crescimento e a criação de 
emprego;

Or. en

Alteração 49
Monika Hohlmeier

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Apoia vivamente um aumento do 
financiamento para programas de 
combate às ameaças crescentes à 
segurança, como a radicalização e o 
extremismo violento na Europa e nos 
países vizinhos, bem como uma melhor 
coordenação desses programas ao nível 
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da UE;

Or. en

Alteração 50
Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Jean Arthuis

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta que a cibersegurança é 
fundamental para a prosperidade e a 
segurança da União, bem como para a 
privacidade dos seus cidadãos, que os 
ciberataques e as manipulações ameaçam 
as sociedades abertas e que a espionagem 
económica está a obstaculizar o 
funcionamento do mercado único digital e 
a ameaçar a competitividade das empresas 
europeias; solicita recursos financeiros 
adequados para garantir redes e sistemas de 
informação e para reforçar a ciber-
resiliência;

7. Salienta que a cibersegurança é 
fundamental para a prosperidade e a 
segurança da União, bem como para a 
privacidade dos seus cidadãos, que os 
ciberataques e as manipulações ameaçam 
as sociedades abertas e que a espionagem 
económica está a obstaculizar o 
funcionamento do mercado único digital e 
a ameaçar a competitividade das empresas 
europeias; solicita recursos financeiros 
adequados para garantir redes e sistemas de 
informação e para reforçar a 
ciber-resiliência; apoia o novo acordo de 
cooperação estratégica entre o centro de 
competência em matéria de 
cibersegurança na Europa (ENISA) e a 
Europol, com vista a facilitar a 
colaboração e o intercâmbio de 
conhecimentos específicos na luta contra 
a cibercriminalidade; considera 
necessário garantir recursos financeiros e 
humanos adequados para a ENISA;

Or. en

Alteração 51
Andrey Novakov

Proposta de resolução
N.º 7
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Proposta de resolução Alteração

7. Salienta que a cibersegurança é 
fundamental para a prosperidade e a 
segurança da União, bem como para a 
privacidade dos seus cidadãos, que os 
ciberataques e as manipulações ameaçam 
as sociedades abertas e que a espionagem 
económica está a obstaculizar o 
funcionamento do mercado único digital e 
a ameaçar a competitividade das empresas 
europeias; solicita recursos financeiros 
adequados para garantir redes e sistemas de 
informação e para reforçar a ciber-
resiliência;

7. Salienta que a cibersegurança é 
fundamental para a prosperidade e a 
segurança da União, bem como para a 
privacidade dos seus cidadãos, que os 
cibercrimes, os ciberataques e as 
manipulações ameaçam as sociedades 
abertas e que a espionagem económica está 
a obstaculizar o funcionamento do mercado 
único digital e a ameaçar a competitividade 
das empresas europeias; solicita recursos 
financeiros adequados para garantir redes e 
sistemas de informação para combater a 
cibercriminalidade através dos 
instrumentos existentes da UE e para 
reforçar a ciber-resiliência;

Or. en

Alteração 52
Urmas Paet, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Sublinha a importância de uma 
resposta forte e coordenada da UE aos 
desafios impostos pela desinformação e de 
reforçar a utilização sistemática de 
ferramentas de comunicação estratégica, 
nomeadamente a deteção e divulgação de 
desinformação disseminada por potências 
estrangeiras; salienta a importância de 
aumentar o apoio à divisão de 
comunicações estratégicas do SEAE com 
uma ênfase especial na vizinhança da 
UE;

Or. en



AM\1177193PT.docx 33/71 PE636.025v01-00

PT

Alteração 53
Liadh Ní Riada

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Relembra que a paz e a 
estabilidade são valores centrais que são 
apoiados pelo orçamento da União 
Europeia; destaca o importante 
contributo dado pela União à paz e 
reconciliação na Irlanda, nomeadamente 
através do seu apoio ao Acordo de 
Sexta-feira Santa e do financiamento aos 
programas PEACE e INTERREG; 
sublinha a necessidade da continuação 
dos Fundos Europeus de 
Desenvolvimento Regional para a 
Irlanda, do norte e do sul, após o Brexit;

Or. en

Alteração 54
Liadh Ní Riada

Proposta de resolução
N.º 7-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-B. Insiste no compromisso da União 
Europeia com a paz e convida os 
Estados-Membros a acordar a proibição 
da utilização do orçamento da UE para 
financiar ou garantir quaisquer 
programas de investigação ou projetos de 
desenvolvimento tecnológico de dupla 
função, com aplicabilidade militar;

Or. en

Alteração 55
Liadh Ní Riada
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Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Considera, no que se refere à sua 
Resolução, de 25 de outubro de 2018, 
sobre a utilização pela Cambridge 
Analytica de dados dos utilizadores do 
Facebook e o impacto na proteção de 
dados, que a luta contra a desinformação 
e qualquer outro tipo de interferência 
estrangeira constitui uma prioridade para 
garantir a realização de eleições justas e 
democráticas, nomeadamente no ano em 
que se realizam eleições europeias; 
solicita recursos financeiros adicionais 
para investir em instrumentos como a 
iniciativa O que a UE faz por mim para 
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;

Suprimido

Or. en

Alteração 56
Bernd Kölmel

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Considera, no que se refere à sua 
Resolução, de 25 de outubro de 2018, 
sobre a utilização pela Cambridge 
Analytica de dados dos utilizadores do 
Facebook e o impacto na proteção de 
dados, que a luta contra a desinformação e 
qualquer outro tipo de interferência 
estrangeira constitui uma prioridade para 
garantir a realização de eleições justas e 
democráticas, nomeadamente no ano em 
que se realizam eleições europeias; solicita 

8. Considera, no que se refere à sua 
Resolução, de 25 de outubro de 2018, 
sobre a utilização pela Cambridge 
Analytica de dados dos utilizadores do 
Facebook e o impacto na proteção de 
dados, que a luta contra a desinformação e 
qualquer outro tipo de interferência 
estrangeira constitui uma prioridade para 
garantir a realização de eleições justas e 
democráticas, nomeadamente no ano em 
que se realizam eleições europeias;
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recursos financeiros adicionais para 
investir em instrumentos como a iniciativa 
O que a UE faz por mim para 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;

Or. en

Alteração 57
Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Jean Arthuis

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Considera, no que se refere à sua 
Resolução, de 25 de outubro de 2018, 
sobre a utilização pela Cambridge 
Analytica de dados dos utilizadores do 
Facebook e o impacto na proteção de 
dados, que a luta contra a desinformação e 
qualquer outro tipo de interferência 
estrangeira constitui uma prioridade para 
garantir a realização de eleições justas e 
democráticas, nomeadamente no ano em 
que se realizam eleições europeias; solicita 
recursos financeiros adicionais para 
investir em instrumentos como a iniciativa 
O que a UE faz por mim para 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;

8. Considera, no que se refere à sua 
Resolução, de 25 de outubro de 2018, 
sobre a utilização pela Cambridge 
Analytica de dados dos utilizadores do 
Facebook e o impacto na proteção de 
dados, que a luta contra a desinformação e 
qualquer outro tipo de interferência 
estrangeira constitui uma prioridade para 
garantir a realização de eleições justas e 
democráticas, nomeadamente no ano em 
que se realizam eleições europeias; apoia 
as orientações elaboradas pela Comissão 
sobre como as atuais regras da UE devem 
ser utilizadas para combater a utilização 
de dados pessoais com vista a abordar os 
cidadãos nas redes sociais em períodos 
eleitorais e para garantir a justiça do 
processo eleitoral; insta todos os partidos 
políticos e fundações que utilizam cada 
vez mais estes dados a participarem na 
aplicação destas orientações;

Or. en

Alteração 58
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele 
Viotti
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Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Considera, no que se refere à sua 
Resolução, de 25 de outubro de 2018, 
sobre a utilização pela Cambridge 
Analytica de dados dos utilizadores do 
Facebook e o impacto na proteção de 
dados, que a luta contra a desinformação e 
qualquer outro tipo de interferência 
estrangeira constitui uma prioridade para 
garantir a realização de eleições justas e 
democráticas, nomeadamente no ano em 
que se realizam eleições europeias; solicita 
recursos financeiros adicionais para 
investir em instrumentos como a iniciativa 
O que a UE faz por mim para 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;

8. Considera, no que se refere à sua 
Resolução, de 25 de outubro de 2018, 
sobre a utilização pela Cambridge 
Analytica de dados dos utilizadores do 
Facebook e o impacto na proteção de 
dados, que a luta contra a desinformação e 
qualquer outro tipo de interferência 
estrangeira constitui uma prioridade para 
garantir a realização de eleições justas e 
democráticas, nomeadamente no ano em 
que se realizam eleições europeias; solicita 
recursos financeiros adicionais para 
investir em instrumentos para 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;

Or. en

Alteração 59
Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Considera, no que se refere à sua 
Resolução, de 25 de outubro de 2018, 
sobre a utilização pela Cambridge 
Analytica de dados dos utilizadores do 
Facebook e o impacto na proteção de 
dados, que a luta contra a desinformação e 
qualquer outro tipo de interferência 
estrangeira constitui uma prioridade para 
garantir a realização de eleições justas e 
democráticas, nomeadamente no ano em 
que se realizam eleições europeias; solicita 

8. Considera, no que se refere à sua 
Resolução, de 25 de outubro de 2018, 
sobre a utilização pela Cambridge 
Analytica de dados dos utilizadores do 
Facebook e o impacto na proteção de 
dados, que a luta contra a desinformação e 
qualquer outro tipo de interferência 
inadequada constitui uma prioridade para 
garantir a realização de eleições justas e 
democráticas, nomeadamente no ano em 
que se realizam eleições europeias; solicita 
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recursos financeiros adicionais para 
investir em instrumentos como a iniciativa 
O que a UE faz por mim para 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;

recursos financeiros adicionais para 
investir em instrumentos como a iniciativa 
O que a UE faz por mim para 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;

Or. en

Alteração 60
Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Jean Arthuis

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Sublinha que muitos cidadãos têm 
a impressão de que atualmente a Europa 
não faz nada por eles, mas antes o oposto, 
e que a Europa é vista como uma entidade 
mecânica, distante e anónima, da qual 
apenas as elites económicas, políticas, 
culturais ou mediáticas beneficiam; 
solicita, por conseguinte, recursos 
financeiros adequados para investir em 
instrumentos como a recente «Citizens’ 
App» e a iniciativa «O que a Europa faz 
por mim» para 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;

Or. en

Alteração 61
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Pavel Poc, Alfred Sant, Isabelle Thomas, Eider 
Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

8-A. Sublinha que a política agrícola 
comum e a política comum das pescas são 
pedras angulares da integração europeia, 
que visam garantir o abastecimento 
alimentar seguro e de elevada qualidade 
aos cidadãos europeus, o bom 
funcionamento do mercado único 
agrícola, a sustentabilidade das regiões 
rurais por muitos anos e a gestão 
sustentável dos recursos naturais; 
relembra que estas políticas contribuem 
para a viabilidade e estabilidade da UE; 
solicita à Comissão que continue a ajudar 
os produtores europeus a fazer face à 
volatilidade inesperada do mercado e a 
garantir um abastecimento alimentar 
seguro e de elevada qualidade; apela que 
seja prestada atenção especial à 
agricultura em pequena escala e à pesca 
artesanal;

Or. en

Alteração 62
Liadh Ní Riada

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Solicita recursos financeiros 
adicionais para satisfazer a procura futura 
do Erasmus +, o programa mais importante 
para a educação, a formação, a juventude e 
o desporto na Europa, tendo igualmente em 
conta a sua dimensão externa; recorda que 
o Parlamento solicitou uma triplicação da 
dotação financeira para este programa no 
próximo QFP; insta ao reforço da 
cooperação entre a formação e a 
investigação;

9. Solicita recursos financeiros 
adicionais para satisfazer a procura futura 
do Erasmus +, o programa mais importante 
para a educação, a formação, a juventude e 
o desporto na Europa, tendo igualmente em 
conta a sua dimensão externa; recorda que 
o Parlamento solicitou uma triplicação da 
dotação financeira para este programa no 
próximo QFP; insta ao reforço da 
cooperação entre a formação e a 
investigação; insta a que seja dada maior 
ênfase a estágios de qualidade, a 
programas de aprendizagem, bem como a 
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uma participação acrescida dos jovens 
europeus nos processos de elaboração de 
políticas;

Or. en

Alteração 63
Nils Torvalds, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Louis Michel, Jean Arthuis, 
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Solicita recursos financeiros 
adicionais para satisfazer a procura futura 
do Erasmus +, o programa mais importante 
para a educação, a formação, a juventude e 
o desporto na Europa, tendo igualmente em 
conta a sua dimensão externa; recorda que 
o Parlamento solicitou uma triplicação da 
dotação financeira para este programa no 
próximo QFP; insta ao reforço da 
cooperação entre a formação e a 
investigação;

9. Solicita recursos financeiros 
adicionais para satisfazer a procura futura 
do Erasmus +, o programa mais importante 
para a educação, a formação, a juventude e 
o desporto na Europa, tendo igualmente em 
conta a sua dimensão externa; sublinha a 
necessidade de recursos adequados para o 
ensino e formação profissionais e de 
tornar o financiamento do programa 
acessível às pessoas de todos os meios 
sociais; recorda que o Parlamento solicitou 
uma triplicação da dotação financeira para 
este programa no próximo QFP; insta ao 
reforço da cooperação entre a formação, a 
aprendizagem e a investigação e no 
domínio da partilha de boas práticas com 
base na participação nas ações do 
programa para maximizar o seu valor 
acrescentado;

Or. en

Alteração 64
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 9
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Proposta de resolução Alteração

9. Solicita recursos financeiros 
adicionais para satisfazer a procura 
futura do Erasmus +, o programa mais 
importante para a educação, a formação, a 
juventude e o desporto na Europa, tendo 
igualmente em conta a sua dimensão 
externa; recorda que o Parlamento 
solicitou uma triplicação da dotação 
financeira para este programa no próximo 
QFP; insta ao reforço da cooperação entre 
a formação e a investigação;

9. Apela a uma efetiva análise das 
despesas, com vista a permitir o máximo 
de economias possível em programas que, 
até à data, não demonstraram um 
verdadeiro valor acrescentado, a fim de 
garantir recursos financeiros adequados 
destinados a programas com bom 
desempenho, como o Erasmus +, o 
programa mais importante para a educação, 
a formação, a juventude e o desporto na 
Europa; observa que o Parlamento 
solicitou uma triplicação da dotação 
financeira para este programa no próximo 
QFP; insta ao reforço da cooperação entre 
a formação e a investigação;

Or. en

Alteração 65
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal 
Rubial, Daniele Viotti

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Solicita recursos financeiros 
adicionais para satisfazer a procura futura 
do Erasmus +, o programa mais importante 
para a educação, a formação, a juventude e 
o desporto na Europa, tendo igualmente em 
conta a sua dimensão externa; recorda que 
o Parlamento solicitou uma triplicação da 
dotação financeira para este programa no 
próximo QFP; insta ao reforço da 
cooperação entre a formação e a 
investigação;

9. Solicita recursos financeiros 
adicionais para satisfazer a procura futura 
do Erasmus +, o programa mais importante 
para a educação, a formação, a juventude e 
o desporto na Europa, tendo igualmente em 
conta a sua dimensão externa; recorda que 
o Parlamento solicitou uma triplicação da 
dotação financeira para este programa no 
próximo QFP; insta ao reforço da 
cooperação entre a formação, a cultura e a 
investigação;

Or. en
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Alteração 66
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele 
Viotti

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Recorda que, numa altura em que 
o projeto europeu é posto em causa, é 
fundamental renovar um forte 
compromisso com a Europa através da 
cultura, do conhecimento, da criação e da 
inovação; considera, por conseguinte, que 
os programas Europa Criativa e Media 
devem ser apoiados ao nível adequado;

Or. en

Alteração 67
Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Salienta que o combate ao 
desemprego juvenil 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, graças 
também às dotações adicionais que o 
Parlamento assegurou para este 
programa no orçamento da UE ao longo 
dos anos;

10. Salienta que os Estados-Membros 
devem ser apoiados no combate ao 
desemprego juvenil e na elaboração das 
suas políticas nacionais de educação, de 
formação e de emprego; considera que as 
iniciativas de 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 a solução para os problemas 
dos cidadãos não pode ser encontrada 
impondo eventuais limitações adicionais 
ao nível da UE;

Or. en
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Alteração 68
Bernd Kölmel

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Salienta que o combate ao 
desemprego juvenil 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, graças 
também às dotações adicionais que o 
Parlamento assegurou para este 
programa no orçamento da UE ao longo 
dos anos;

10. Observa que o combate ao 
desemprego juvenil requer medidas por 
forma a poder criar oportunidades de 
educação, de formação e de emprego; 
sugere, neste contexto, que se examine o 
impacto da Iniciativa para o Emprego dos 
Jovens, nomeadamente o número de 
novos empregos criados;

Or. en

Alteração 69
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Alfred Sant, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal 
Rubial, Daniele Viotti

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Salienta que o combate ao 
desemprego juvenil 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, graças 
também às dotações adicionais que o 
Parlamento assegurou para este programa 
no orçamento da UE ao longo dos anos;

10. 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; salienta que o combate ao 
desemprego juvenil requer esforços 
financeiros adicionais significativos por 
forma a poder criar oportunidades de 
educação, de formação e de emprego; 
sublinha, a este respeito, o êxito na 
execução e o impacto positivo da Iniciativa 
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para o Emprego dos Jovens, que apoiou 
cerca de 1,7 milhões de jovens até ao final 
de 2017; recorda que o Parlamento 
solicitou uma duplicação da dotação 
financeira para este programa no próximo 
QFP; espera que o projeto de orçamento 
para 2020 demonstre uma ambição ainda 
maior para este programa, a fim de 
garantir uma transição suave para o 
FSE+ no próximo QFP;

Or. en

Alteração 70
Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Anneli 
Jäätteenmäki, Jean Arthuis

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Salienta que o combate ao 
desemprego juvenil 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, graças também 
às dotações adicionais que o Parlamento 
assegurou para este programa no 
orçamento da UE ao longo dos anos;

10. Salienta que o combate ao 
desemprego juvenil 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, graças também 
às dotações adicionais que o Parlamento 
assegurou para este programa no 
orçamento da UE ao longo dos anos; 
salienta, no entanto, que a Iniciativa para 
o Emprego dos Jovens deve continuar a 
ser melhorada e tornada mais eficiente, 
nomeadamente assegurando que traz um 
verdadeiro valor acrescentado europeu 
para as políticas de emprego dos jovens 
nos Estados-Membros e que não substitui 
o financiamento ao abrigo de anteriores 
políticas nacionais;

Or. en
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Alteração 71
Jean Arthuis, Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Sublinha a importância de 
democratizar o programa Erasmus +, a 
fim de desenvolver um Quadro Europeu 
para a Qualidade e a Eficácia da 
Aprendizagem como forma de fomentar a 
luta contra o desemprego dos jovens; 
considera que os fundos estruturais 
podiam ser aplicados de uma forma mais 
direcionada ao financiamento dos centros 
de ensino e formação Profissionais 
(EFP), bem como a qualquer ação 
pertinente desenvolvida com vista a apoiar 
as aprendizagens; considera que, 
dependendo do grau regional de 
desenvolvimento, este apoio devia ter um 
reflexo mais destacado nas prioridades de 
investimento do Fundo Social Europeu 
(relativamente à compensação pelo 
trabalho dos formandos e inscrição na 
segurança social), assim como nas 
prioridades do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional em matéria de 
disponibilização de infraestruturas e 
equipamentos aos centros de EFP;

Or. en

Alteração 72
Jens Geier

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Considera que a luta pela 
igualdade de género deve ser uma 
prioridade para a União e que esta luta 
tem de estar fortemente refletida no 
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orçamento da União para 2020; considera 
que a integração da perspetiva de género 
é uma estratégia eficaz que visa alcançar 
a igualdade entre homens e mulheres e 
combater a discriminação, mediante a 
reorganização, o aperfeiçoamento, o 
desenvolvimento e a avaliação das 
políticas, com o objetivo de incorporar a 
perspetiva da igualdade de género em 
todas as políticas, medidas 
regulamentares e programas de despesas, 
a todos os níveis e em todas as etapas, 
pelos agentes nelas envolvidos; por 
conseguinte, reitera o seu pedido à 
Comissão para que apresente, o mais 
rapidamente possível, um quadro para a 
integração da perspetiva de género no 
orçamento da União;

Or. en

Alteração 73
Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Sublinha a importância de uma 
ação forte e eficaz contra a pobreza; 
solicita, por conseguinte, recursos 
adequados para o Fundo Social Europeu, 
com o objetivo de permitir aos 
Estados-Membros aplicarem regimes de 
rendimento mínimo, os quais 
desempenham um papel fundamental 
tanto na prevenção como no alívio da 
pobreza e da exclusão social;

Or. en

Alteração 74
Jens Geier
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Proposta de resolução
N.º 10-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-B. Recorda que o Instituto Europeu 
para a Igualdade de Género quantificou 
os custos globais para a sociedade 
causados pela violência contra mulheres e 
raparigas no valor chocante de 225 mil 
milhões de euros por ano e que a 
ausência de um quadro político eficaz ao 
nível da UE está estimada em 7 mil 
milhões de euros; aponta para as 
conclusões do estudo recente sobre a 
execução do programa Daphne e de 
outros fundos destinados a combater a 
violência contra mulheres e raparigas, 
encomendado pela Comissão dos Direitos 
da Mulher e da Igualdade dos Géneros do 
Parlamento, nomeadamente que a taxa de 
sucesso dos pedidos de financiamento 
neste domínio se situa num nível 
alarmantemente baixo; espera, por 
conseguinte, que a Comissão apresente 
um aumento significativo destinado a este 
programa;

Or. en

Alteração 75
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Jordi Solé, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider 
Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Reitera que a coesão social na 
Europa deve contribuir para soluções 
sustentáveis para as alterações 
demográficas estruturais de longo prazo; 
salienta, perante o envelhecimento da 
população europeia, a necessidade de 
recursos financeiros para proporcionar 
apoio adequado em termos de acesso à 

11. Salienta que os programas da 
política de coesão estão agora em 
velocidade de cruzeiro e sublinha o 
compromisso do Parlamento em garantir 
dotações adequadas para estes 
programas; insta os Estados-Membros a 
garantirem que a execução dos 
programas seja acelerada, a fim de 
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mobilidade, aos cuidados de saúde e aos 
serviços públicos;

compensar os atrasos, assim como a 
solicitarem o auxílio da Comissão para o 
efeito; reitera que a coesão social na 
Europa deve contribuir para soluções 
sustentáveis para a luta contra a 
discriminação e para uma melhor 
inclusão das pessoas com deficiência, bem 
como para as alterações demográficas 
estruturais de longo prazo; salienta, perante 
o envelhecimento da população europeia, a 
necessidade de recursos financeiros para 
proporcionar apoio adequado em termos de 
acesso à mobilidade, aos cuidados de saúde 
e aos serviços públicos;

Or. en

Alteração 76
Liadh Ní Riada

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Reitera que a coesão social na 
Europa deve contribuir para soluções 
sustentáveis para as alterações 
demográficas estruturais de longo prazo; 
salienta, perante o envelhecimento da 
população europeia, a necessidade de 
recursos financeiros para proporcionar 
apoio adequado em termos de acesso à 
mobilidade, aos cuidados de saúde e aos 
serviços públicos;

11. Reitera que a coesão social na 
Europa deve contribuir para soluções 
sustentáveis para as alterações 
demográficas estruturais de longo prazo; 
relembra o papel prejudicial 
desempenhado pelas políticas de 
austeridade que enfraqueceram a 
capacidade dos Estados-Membros para 
proporcionar às suas populações 
envelhecidas acesso adequado à 
mobilidade, aos cuidados de saúde e aos 
serviços públicos;

Or. en

Alteração 77
Alfred Sant

Proposta de resolução
N.º 11
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Proposta de resolução Alteração

11. Reitera que a coesão social na 
Europa deve contribuir para soluções 
sustentáveis para as alterações 
demográficas estruturais de longo prazo; 
salienta, perante o envelhecimento da 
população europeia, a necessidade de 
recursos financeiros para proporcionar 
apoio adequado em termos de acesso à 
mobilidade, aos cuidados de saúde e aos 
serviços públicos;

11. Reitera que a coesão social e 
territorial na Europa deve também 
contribuir para soluções sustentáveis para 
as alterações demográficas estruturais de 
longo prazo; salienta, perante o 
envelhecimento da população europeia, a 
necessidade de recursos financeiros para 
proporcionar apoio adequado em termos de 
acesso à mobilidade, aos cuidados de saúde 
e aos serviços públicos;

Or. en

Alteração 78
Nils Torvalds, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Louis Michel, Jean Arthuis

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Reitera que a coesão social na 
Europa deve contribuir para soluções 
sustentáveis para as alterações 
demográficas estruturais de longo prazo; 
salienta, perante o envelhecimento da 
população europeia, a necessidade de 
recursos financeiros para proporcionar 
apoio adequado em termos de acesso à 
mobilidade, aos cuidados de saúde e aos 
serviços públicos;

11. Reitera que a coesão social na 
Europa deve contribuir para soluções 
sustentáveis para as alterações 
demográficas estruturais de longo prazo; 
salienta, perante o envelhecimento da 
população europeia, a necessidade de 
recursos financeiros destinados à 
investigação, para proporcionar apoio 
adequado em termos de acesso à 
mobilidade, aos cuidados de saúde e aos 
serviços públicos;

Or. en

Alteração 79
Alfred Sant

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

11-A. Considera que é necessário fazer 
mais do lado orçamental da União para 
fazer face às barreiras físicas e em termos 
de recursos enfrentadas pelas ilhas na 
periferia da UE, permitindo-lhes dessa 
forma beneficiar plenamente do mercado 
interno da UE; neste contexto, salienta 
que, para que estas regiões atinjam a 
coesão social e territorial, é necessário 
disponibilizar financiamento suplementar 
a fim de:
- auxiliar as empresas tradicionais que 
necessitam de se modernizar;
- proporcionar assistência especial aos 
agricultores e pescadores tradicionais que 
estão a ver a sua subsistência destruída 
pelos operadores em grande escala;
- melhorar as ligações de transportes;
sublinha que esta realidade atinge mais 
duramente as ilhas que sofrem de uma 
dupla insularidade geográfica, como é o 
caso da ilha de Gozo;

Or. en

Alteração 80
Alfred Sant, Tonino Picula

Proposta de resolução
N.º 11-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-B. Salienta que o desporto é, em todas 
as idades, um domínio importante de 
grande potencial para aumentar o nível 
de saúde geral dos europeus e solicita, por 
conseguinte, recursos financeiros 
suplementares para facilitar a prática 
desportiva e promover um estilo de vida 
saudável, explorando, para o efeito, as 
oportunidades propiciadas pelo desporto, 
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reduzindo, assim, as despesas com os 
cuidados de saúde;

Or. en

Alteração 81
Bernd Kölmel

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Recorda que é preciso que haja 
solidariedade no domínio da migração, 
com destaque na integração efetiva dos 
migrantes e refugiados nos Estados-
Membros, bem como em parcerias justas e 
mutuamente benéficas com os países 
necessitados;

12. Considera que a União Europeia 
precisa de um plano para a «Integração», 
que apresente tanto as tarefas de 
integração como a solução e o 
financiamento, e que as políticas de 
imigração e asilo/refugiados são 
estritamente separadas; salienta que, ao 
fazê-lo, a aplicação da legislação existente 
tem de assumir novamente a precedência;

Or. en

Alteração 82
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Alfred Sant, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele 
Viotti

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Recorda que é preciso que haja 
solidariedade no domínio da migração, 
com destaque na integração efetiva dos 
migrantes e refugiados nos Estados-
Membros, bem como em parcerias justas e 
mutuamente benéficas com os países 
necessitados;

12. Recorda que é preciso que haja 
solidariedade no domínio da migração, 
com destaque na integração efetiva de 
longo prazo dos migrantes e refugiados 
nos Estados-Membros, bem como em 
parcerias justas e mutuamente benéficas 
com os países necessitados; regozija-se 
com o papel desempenhado pelo Fundo 
para o Asilo, a Migração e a Integração 
(FAMI); solicita a atribuição de um 
orçamento adequado a este fundo em 
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2020, a fim de apoiar um acolhimento 
digno dos requerentes de asilo nos 
Estados-Membros, estratégias de regresso 
justas, programas de realojamento, 
políticas de migração legal, a promoção 
da integração eficaz de nacionais de 
países terceiros e o combate à migração 
irregular; reafirma a importância de 
dispor de meios financeiros destinados a 
combater as causas principais da crise dos 
migrantes e dos refugiados; sublinha, 
para este fim, que o orçamento da UE tem 
de financiar medidas nos países de origem 
dos migrantes e nos países de acolhimento 
dos refugiados;

Or. en

Alteração 83
Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Jean Arthuis

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Recorda que é preciso que haja 
solidariedade no domínio da migração, 
com destaque na integração efetiva dos 
migrantes e refugiados nos 
Estados-Membros, bem como em parcerias 
justas e mutuamente benéficas com os 
países necessitados;

12. Recorda que é preciso que haja 
solidariedade e partilha de 
responsabilidades entre os 
Estados-Membros no domínio da migração 
e para os requerentes de asilo, com 
destaque na integração efetiva dos 
migrantes e refugiados nos 
Estados-Membros, bem como em parcerias 
justas e mutuamente benéficas com os 
países necessitados; insta os 
Estados-Membros a utilizarem da melhor 
forma os fundos do FAMI através de 
programas nacionais; reafirma que o 
combate às causas profundas da migração 
implica uma solução sustentável a longo 
prazo; recorda, por conseguinte, a 
necessidade de dedicar meios financeiros 
suficientes aos instrumentos que visam 
fazer face a questões como a falta de 
investimento, a instabilidade e os conflitos 
nos países de origem e de trânsito, em 
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especial em África;

Or. en

Alteração 84
Jens Geier

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Recorda que é preciso que haja 
solidariedade no domínio da migração, 
com destaque na integração efetiva dos 
migrantes e refugiados nos 
Estados-Membros, bem como em parcerias 
justas e mutuamente benéficas com os 
países necessitados;

12. Recorda que é preciso que haja 
solidariedade no domínio da migração, 
com destaque na integração efetiva dos 
migrantes e refugiados nos 
Estados-Membros, bem como em parcerias 
justas e mutuamente benéficas com os 
países necessitados; lamenta o impasse 
atual, a falta de responsabilidade dos 
Estados-Membros e a tomada de decisões 
ad hoc relativamente à situação no mar 
Mediterrâneo; considera que é necessário 
encontrar formas inovadoras de 
financiamento, a fim de ultrapassar a 
situação atual e de distribuir as pessoas 
que necessitam de proteção internacional, 
e considera que o papel das cidades e dos 
municípios no sistema europeu de asilo 
deve ser reforçado;

Or. en

Alteração 85
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Alfred Sant, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal 
Rubial, Daniele Viotti

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Recorda que a solução duradoura 
para o fenómeno de migração atual reside 
no desenvolvimento político, económico e 
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social dos países de onde são originários 
os fluxos migratórios e reitera o seu pleno 
compromisso face a este objetivo; insta a 
que o Instrumento Europeu de 
Vizinhança e o Instrumento de 
Cooperação para o Desenvolvimento 
sejam dotados de recursos financeiros 
suficientes para apoiar esta prioridade; 
neste contexto, reafirma a necessidade de 
proporcionar à UNRWA apoio financeiro 
suficiente e constante;

Or. en

Alteração 86
Monika Hohlmeier

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Sublinha que os esforços de ajuda 
ao desenvolvimento são um investimento 
a médio e longo prazo na estabilidade 
social, ambiental e económica dos 
respetivos países e têm de promover o 
aprofundamento do desenvolvimento de 
parcerias sustentáveis e mutuamente 
benéficas com, por exemplo, países 
africanos; realça que os esforços 
financeiros da União devem contribuir 
para criar uma melhor perspetiva para as 
populações locais e combater as causas 
profundas da migração forçada e 
irregular; solicita um maior apoio 
financeiro e organizativo dos programas 
que contribuem para os intercâmbios 
sustentáveis em domínios como a 
formação profissional, a criação de 
empresas em fase de arranque, o apoio às 
PME, os cuidados de saúde e a educação;

Or. en
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Alteração 87
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Relembra a importância de 
garantir uma partilha justa das 
responsabilidades entre todos os 
Estados-Membros no quadro da revisão 
do Sistema Europeu Comum de Asilo, 
nomeadamente no que se refere ao 
Regulamento de Dublim; lamenta que, até 
ao momento, não exista um sistema eficaz 
de redistribuição de refugiados, o que 
sobrecarrega de forma desigual alguns 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 88
Liadh Ní Riada

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Regista a importância da inclusão 
dos migrantes e refugiados e de como o 
facto de lhes ser proporcionada igualdade 
de acesso à educação, à formação e a 
estágios no novo país de residência, bem 
como o acesso à cultura singular desse 
novo país, ajuda a fazê-los sentir-se 
bem-vindos, integrados e reinstalados;

Or. en

Alteração 89
Alfred Sant, Tonino Picula
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Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Salienta a enorme força 
socialmente integradora do desporto em 
muitos domínios, incluindo o 
empenhamento cívico e a conceção da 
democracia, a promoção da saúde, o 
desenvolvimento urbano, a integração 
social, o mercado de trabalho, o emprego, 
a formação de competências e a 
educação; exige esforços financeiros 
suplementares substanciais para o 
desporto;

Or. en

Alteração 90
Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Anneli 
Jäätteenmäki, Jean Arthuis

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Salienta que 2020 é o último ano 
para alcançar os 20 % de integração das 
alterações climáticas no orçamento ao 
longo do período 2014-2020; considera 
que é fundamental um aumento 
significativo da despesa associada ao 
clima; insta a um exercício anual robusto 
de consolidação para progressão rumo à 
meta de integração, com salvaguardas 
concretas e coerentes que garantam que 
as decisões orçamentais resistentes às 
alterações climáticas estão em 
consonância com os compromissos da UE 
no âmbito do Acordo de Paris, com uma 
comunicação abrangente e controlo dos 
resultados e uma avaliação realista das 
necessidades em matéria de alterações 
climáticas que corrija as estimativas 
exageradas e proponha medidas 
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suplementares caso o exercício demonstre 
que as metas não irão ser cumpridas; 
apela ainda à definição de medidas que 
tornem o orçamento resistente às 
alterações climáticas e sustentável, se for 
caso disso;

Or. en

Alteração 91
Monika Hohlmeier

Proposta de resolução
N.º 12-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-B. Reitera a importância da política 
de vizinhança europeia que reforça as 
relações com os países vizinhos e apoia 
processos de paz, promove o crescimento 
económico e social e a cooperação 
transfronteiriça sustentável; recorda que 
as relações fortes entre a UE e os Balcãs 
Ocidentais são fundamentais para a 
estabilização da área e o seu processo de 
pré-adesão; relembra que o 
financiamento do orçamento da União 
tem de ser adaptado para reforçar a 
capacidade dos países para prosseguirem 
as reformas jurídicas, políticas, sociais e 
económicas necessárias, nomeadamente 
mediante o reforço do bom 
funcionamento da administração pública, 
bem como o apoio à estabilidade e 
resiliência das instituições democráticas e 
a aplicação do Estado de direito;

Or. en

Alteração 92
Karine Gloanec Maurin, Pina Picierno, Pavel Poc, Alfred Sant, Isabelle Thomas, Eider 
Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti
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Proposta de resolução
N.º 12-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-B. Entende que a discriminação com 
base no género não só é intolerável e 
incompatível com os valores da UE, como 
também constitui um sério obstáculo ao 
crescimento sustentável e inclusivo, na 
medida em que retira às mulheres a 
capacidade para obterem um emprego 
gratificante; sublinha o importante 
contributo da capacitação das mulheres 
na obtenção de sociedades mais 
inclusivas, equitativas e pacíficas; espera 
que o orçamento da UE apoie o acesso 
das mulheres ao financiamento da UE e 
ajude as mulheres a conciliarem a vida 
privada com a vida profissional;

Or. en

Alteração 93
Bernd Kölmel

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Salienta que o orçamento de 2020 
deve contribuir para enfrentar os desafios 
ambientais e as alterações climáticas; 
recorda o compromisso assumido pela 
União de realizar a transição para uma 
economia circular hipocarbónica, embora 
lamente o facto de a União eventualmente 
não conseguir cumprir os seus objetivos 
climáticos; requer um aumento dos 
recursos financeiros para o programa LIFE 
e outros programas tendo em vista apoiar 
projetos com valor acrescentado europeu 
que contribuam para uma transição para as 
energias limpas e para uma utilização 
eficiente dos recursos, bem como para a 
preservação da natureza, com especial 

13. Observa que o orçamento de 2020 
pode contribuir para enfrentar os desafios 
ambientais e as alterações climáticas; 
recorda que devem ser empreendidos todos 
os esforços para garantir que os 
principais contribuintes para as emissões 
mundiais de CO2 cumprem o Acordo de 
Paris, caso contrário os esforços europeus 
terão muito pouco impacto no clima 
mundial; requer recursos financeiros para 
o programa LIFE e outros programas tendo 
em vista apoiar projetos com valor 
acrescentado europeu que contribuam para 
uma transição para as energias limpas e 
para uma utilização eficiente dos recursos, 
bem como para a preservação da natureza, 
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destaque na biodiversidade, nos habitats e 
nas espécies ameaçadas;

com especial destaque na biodiversidade, 
nos habitats e nas espécies ameaçadas;

Or. en

Alteração 94
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele 
Viotti

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Salienta que o orçamento de 2020 
deve contribuir para enfrentar os desafios 
ambientais e as alterações climáticas; 
recorda o compromisso assumido pela 
União de realizar a transição para uma 
economia circular hipocarbónica, embora 
lamente o facto de a União eventualmente 
não conseguir cumprir os seus objetivos 
climáticos; requer um aumento dos 
recursos financeiros para o programa 
LIFE e outros programas tendo em vista 
apoiar projetos com valor acrescentado 
europeu que contribuam para uma 
transição para as energias limpas e para 
uma utilização eficiente dos recursos, bem 
como para a preservação da natureza, com 
especial destaque na biodiversidade, nos 
habitats e nas espécies ameaçadas;

13. Salienta que o orçamento de 2020 
deve contribuir para enfrentar os desafios 
ambientais e as alterações climáticas e deve 
colocar a UE diretamente na frente deste 
desafio; solicita à Comissão que cumpra 
os objetivos do Acordo de Paris e os 
objetivos climáticos a longo prazo da 
própria UE, atingindo a meta de 20 % de 
despesa relacionada com o clima no atual 
QFP (2014-2020); salienta, a este 
respeito, que a contribuição para 2020 
deve superar significativamente a meta 
global para compensar as dotações mais 
baixas atribuídas durante os primeiros 
anos do QFP e que o mecanismo de 
integração das alterações climáticas deve 
ser otimizado; recorda o compromisso 
assumido pela União de realizar a transição 
para uma economia circular hipocarbónica, 
embora lamente o facto de a União 
eventualmente não conseguir cumprir os 
seus objetivos climáticos; requer um 
aumento dos recursos financeiros para 
programas que tenham grande potencial, 
como o LIFE, o Horizonte 2020, o MIE, o 
Fundo Social Europeu (FSE), o Fundo 
Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), 
o Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) e o 
Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 
das Pescas (FEAMP), na medida em que 
estes programas permitem, 
nomeadamente, investimentos em 
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eficiência energética e energias 
renováveis, e outros programas tendo em 
vista apoiar projetos com valor 
acrescentado europeu que contribuam para 
uma transição para as energias limpas e 
para uma utilização eficiente dos recursos, 
bem como para a preservação da natureza, 
com especial destaque na biodiversidade, 
nos habitats e nas espécies ameaçadas;

Or. en

Alteração 95
Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Salienta que o orçamento de 2020 
deve contribuir para enfrentar os desafios 
ambientais e as alterações climáticas; 
recorda o compromisso assumido pela 
União de realizar a transição para uma 
economia circular hipocarbónica, embora 
lamente o facto de a União eventualmente 
não conseguir cumprir os seus objetivos 
climáticos; requer um aumento dos 
recursos financeiros para o programa LIFE 
e outros programas tendo em vista apoiar 
projetos com valor acrescentado europeu 
que contribuam para uma transição para as 
energias limpas e para uma utilização 
eficiente dos recursos, bem como para a 
preservação da natureza, com especial 
destaque na biodiversidade, nos habitats e 
nas espécies ameaçadas;

13. Salienta que o orçamento de 2020 
deve contribuir para enfrentar os desafios 
ambientais e as alterações climáticas; 
recorda o compromisso assumido pela 
União de realizar a transição para uma 
economia circular hipocarbónica e uma 
eventual descarbonização integral, em 
conformidade com o Acordo de Paris 
relativo ao clima; lamenta o facto de a 
União não estar a conseguir cumprir os 
seus objetivos climáticos; requer um 
aumento dos recursos financeiros para 
despesas relacionadas com o clima, 
nomeadamente o programa LIFE e outros 
programas tendo em vista apoiar projetos 
com valor acrescentado europeu que 
contribuam para uma transição para as 
energias limpas e para uma utilização 
eficiente dos recursos, bem como para a 
preservação da natureza, com especial 
destaque na biodiversidade, nos habitats e 
nas espécies ameaçadas; relembra a 
necessidade de integração das alterações 
climáticas, nomeadamente nos setores da 
energia, dos transportes e da agricultura, 
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entre outros.

Or. en

Alteração 96
Nils Torvalds, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Louis Michel, Jean Arthuis, 
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Salienta que o orçamento de 2020 
deve contribuir para enfrentar os desafios 
ambientais e as alterações climáticas; 
recorda o compromisso assumido pela 
União de realizar a transição para uma 
economia circular hipocarbónica, embora 
lamente o facto de a União eventualmente 
não conseguir cumprir os seus objetivos 
climáticos; requer um aumento dos 
recursos financeiros para o programa LIFE 
e outros programas tendo em vista apoiar 
projetos com valor acrescentado europeu 
que contribuam para uma transição para as 
energias limpas e para uma utilização 
eficiente dos recursos, bem como para a 
preservação da natureza, com especial 
destaque na biodiversidade, nos habitats e 
nas espécies ameaçadas;

13. Salienta que o orçamento de 2020 
deve contribuir significativamente para 
enfrentar os desafios ambientais e as 
alterações climáticas; recorda o 
compromisso assumido pela União de 
realizar a transição para uma economia 
circular com emissões líquidas nulas, 
embora lamente o facto de a União 
eventualmente não conseguir cumprir os 
seus objetivos climáticos; requer um 
aumento dos recursos financeiros para o 
programa LIFE e outros programas tendo 
em vista apoiar projetos com valor 
acrescentado europeu que contribuam para 
uma transição para as energias limpas e 
para uma utilização eficiente dos recursos, 
bem como para a preservação da natureza, 
com especial destaque na biodiversidade, 
nos habitats e nas espécies ameaçadas;

Or. en

Alteração 97
Alfred Sant, Tonino Picula

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Salienta que o orçamento de 2020 
deve contribuir para enfrentar os desafios 

13. Salienta que o orçamento de 2020 
deve contribuir para enfrentar os desafios 
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ambientais e as alterações climáticas; 
recorda o compromisso assumido pela 
União de realizar a transição para uma 
economia circular hipocarbónica, embora 
lamente o facto de a União eventualmente 
não conseguir cumprir os seus objetivos 
climáticos; requer um aumento dos 
recursos financeiros para o programa LIFE 
e outros programas tendo em vista apoiar 
projetos com valor acrescentado europeu 
que contribuam para uma transição para as 
energias limpas e para uma utilização 
eficiente dos recursos, bem como para a 
preservação da natureza, com especial 
destaque na biodiversidade, nos habitats e 
nas espécies ameaçadas;

ambientais e as alterações climáticas; 
recorda o compromisso assumido pela 
União de realizar a transição para uma 
economia circular hipocarbónica, embora 
lamente o facto de a União eventualmente 
não conseguir cumprir os seus objetivos 
climáticos; requer um aumento dos 
recursos financeiros para o programa LIFE, 
a iniciativa Energia Limpa para as Ilhas 
da UE e outros programas tendo em vista 
apoiar projetos com valor acrescentado 
europeu que contribuam para uma 
transição para as energias limpas 
socialmente consciente e para uma 
utilização eficiente dos recursos, bem 
como para a preservação da natureza, com 
especial destaque na biodiversidade, nos 
habitats e nas espécies ameaçadas;

Or. en

Alteração 98
Paul Rübig

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Salienta que o orçamento de 2020 
deve contribuir para enfrentar os desafios 
ambientais e as alterações climáticas; 
recorda o compromisso assumido pela 
União de realizar a transição para uma 
economia circular hipocarbónica, embora 
lamente o facto de a União eventualmente 
não conseguir cumprir os seus objetivos 
climáticos; requer um aumento dos 
recursos financeiros para o programa LIFE 
e outros programas tendo em vista apoiar 
projetos com valor acrescentado europeu 
que contribuam para uma transição para as 
energias limpas e para uma utilização 
eficiente dos recursos, bem como para a 
preservação da natureza, com especial 
destaque na biodiversidade, nos habitats e 

13. Salienta que o orçamento de 2020 
deve contribuir para enfrentar os desafios 
ambientais e as alterações climáticas; 
recorda o compromisso assumido pela 
União de realizar a transição para uma 
economia circular hipocarbónica, embora 
lamente o facto de a União eventualmente 
não conseguir cumprir os seus objetivos 
climáticos; requer um aumento dos 
recursos financeiros para o programa LIFE 
e outros programas tendo em vista apoiar 
projetos com valor acrescentado europeu 
que contribuam para uma transição para as 
energias limpas, para a promoção da 
economia verde e azul e para uma 
utilização eficiente dos recursos, bem 
como para a preservação da natureza, com 
especial destaque na biodiversidade, nos 
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nas espécies ameaçadas; habitats e nas espécies ameaçadas;

Or. en

Alteração 99
Jean Arthuis, Gérard Deprez, Nils Torvalds, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, 
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Salienta que, com vista a uma 
abordagem coerente e eficaz para 
combater as alterações climáticas, a 
ratificação e aplicação do Acordo de Paris 
deverá constituir uma condição da UE 
para futuros acordos comerciais; recorda, 
a este respeito, a Resolução do 
Parlamento Europeu, de 3 de julho 
de 2018, sobre Diplomacia climática e o 
seu apelo a uma avaliação exaustiva da 
coerência dos acordos de comércio livre 
existentes com os compromissos do 
Acordo de Paris; considera que, se estes 
compromissos não forem respeitados por 
um parceiro da UE, a Comissão poderia 
impor uma suspensão temporária dos 
compromissos de liberalização do 
comércio da UE face a esses parceiros;

Or. en

Alteração 100
Paul Rübig

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Recorda que a aplicação dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) tem de reger as políticas internas e 
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externas da UE, devendo ser dada 
especial atenção à disponibilidade, em 
quantidade suficiente, de alimentos de 
boa qualidade e água potável e à 
construção de instalações adicionais de 
eliminação de águas residuais, a fim de 
concretizar os ODS 2 e 6; além disso, 
chama a atenção para a dimensão e as 
implicações da pobreza energética nos 
países em desenvolvimento e exige 
medidas adicionais para reduzir a pobreza 
energética em conformidade com o 
ODS 7, sobretudo nas zonas rurais 
remotas de regiões sem ligação à rede de 
energia;

Or. en

Alteração 101
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Sublinha que as dotações da UE 
não devem ser utilizadas para financiar 
projetos caracterizados por controvérsias 
e sem um verdadeiro valor acrescentado 
económico, ambiental e social, como a 
ligação ferroviária Lyon-Turim, e salienta 
que o orçamento da UE deve antes 
financiar projetos que permitam melhorar 
efetivamente a vida dos cidadãos, como no 
caso de algumas regiões italianas que 
necessitam verdadeiramente de melhorar 
a qualidade e a eficiência das suas 
infraestruturas;

Or. en

Alteração 102
Bernd Kölmel
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Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Espera que a saída do Reino Unido 
da União, em março de 2019, não tenha um 
impacto direto no orçamento de 2020, uma 
vez que o Reino Unido contribuirá e 
participará na execução do orçamento; 
insta, no entanto, a Comissão a avaliar 
todos os cenários possíveis e a preparar-se 
para esses cenários, a fim de assegurar uma 
boa gestão financeira do orçamento da 
União;

14. Espera que a saída do Reino Unido 
da União, em março de 2019, não tenha um 
impacto direto no orçamento de 2020, uma 
vez que o Reino Unido contribuirá e 
participará na execução do orçamento; 
insta, no entanto, a Comissão a avaliar 
todos os cenários possíveis e a preparar-se 
para esses cenários, a fim de assegurar uma 
boa gestão financeira do orçamento da 
União; considera que a manutenção do 
nível de despesa global a expensas dos 
contribuintes nos restantes 
Estados-Membros da UE não é aceitável e 
que, em vez disso, o orçamento da UE tem 
de ser sujeito a uma reforma significativa; 
considera que, no orçamento 
modernizado, é necessário prestar mais 
atenção aos benefícios que podem ser 
mais facilmente alcançados por 
intermédio de cooperação mútua entre 
países europeus, como é o caso da 
proteção de fronteiras, e que, ao aderir de 
forma coerente ao princípio da 
subsidiariedade e a uma maior eficiência, 
é possível conseguir economias 
consideráveis sem serem necessárias mais 
contribuições dos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 103
Andrey Novakov

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Espera que a saída do Reino Unido 
da União, em março de 2019, não tenha um 
impacto direto no orçamento de 2020, uma 
vez que o Reino Unido contribuirá e 

14. Espera que a saída do Reino Unido 
da União, em março de 2019, não tenha um 
impacto direto no orçamento de 2020, uma 
vez que o Reino Unido contribuirá e 
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participará na execução do orçamento; 
insta, no entanto, a Comissão a avaliar 
todos os cenários possíveis e a preparar-se 
para esses cenários, a fim de assegurar uma 
boa gestão financeira do orçamento da 
União;

participará na execução do orçamento; 
insta, no entanto, a Comissão a avaliar 
todos os cenários possíveis e a preparar-se 
para esses cenários, a fim de assegurar uma 
boa gestão financeira do orçamento da 
União e de garantir um plano de 
contingência, com definição de 
compromissos claros e determinação de 
mecanismos para proteger o orçamento 
da UE caso o Reino Unido não contribua 
ou participe na execução do orçamento da 
UE para 2020;

Or. en

Alteração 104
Karine Gloanec Maurin, Nils Torvalds, Jordi Solé, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Eider 
Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Recorda que, na sequência da 
declaração conjunta do Parlamento 
Europeu, do Conselho e da Comissão 
sobre o reforço da sub-rubrica 1a através 
de um orçamento retificativo, emitida nas 
conclusões comuns sobre o orçamento 
para 2019, a Comissão irá apresentar um 
orçamento retificativo que aumente os 
níveis de dotações para os programas 
Erasmus + e H2020 assim que o ajuste 
técnico do QFP para 2020 esteja 
concluído na primavera de 2019, para que 
o Conselho e o Parlamento Europeu o 
tratem rapidamente;

Or. en

Alteração 105
Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek
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Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

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

Or. en

Alteração 106
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Salienta que todas as despesas 
administrativas relacionadas com as 
instituições da União devem ser reduzidas 
tanto quanto possível para se obter 
poupanças e evitar o desperdício do 
dinheiro dos contribuintes;

Or. en

Alteração 107
Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Apela, em especial, a uma redução 
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dos salários e benefícios dos Comissários, 
a fim de transmitir um sinal político aos 
cidadãos europeus;

Or. en

Alteração 108
Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek

Proposta de resolução
N.º 14-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-B. 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

Alteração 109
Bernd Kölmel

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Convida a Comissão a apresentar 
um relatório específico sobre os 
montantes anulados para programas de 
investigação e a apresentar todas as 
informações e pormenores relevantes 
sobre o artigo 15.º, n.º 3, do Regulamento 
Financeiro; espera que este artigo e o 
procedimento correspondente sejam 
plenamente respeitados no contexto do 
processo orçamental de 2020;

Suprimido

Or. en
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Alteração 110
Gérard Deprez, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Urmas Paet, Jean Arthuis, Nils Torvalds

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Convida a Comissão a apresentar 
um relatório específico sobre os montantes 
anulados para programas de investigação e 
a apresentar todas as informações e 
pormenores relevantes sobre o artigo 15.º, 
n.º 3, do Regulamento Financeiro; espera 
que este artigo e o procedimento 
correspondente sejam plenamente 
respeitados no contexto do processo 
orçamental de 2020;

15. Solicita a aplicação do artigo 15.º, 
n.º 3, do Regulamento Financeiro, para 
permitir que os montantes anulados 
resultantes da não execução, total ou 
parcial, dos projetos de investigação 
correspondentes possam ser novamente 
disponibilizados em benefício do 
programa de investigação no quadro do 
processo orçamental anual; recorda que, 
contrariamente ao Regulamento 
Financeiro anterior, onde esta 
possibilidade existia unicamente em 
circunstâncias excecionais e tinha de ser 
devidamente justificada, atualmente não 
estão definidas condições prévias para a 
aplicação deste artigo; convida a 
Comissão a apresentar um relatório 
específico sobre os montantes anulados 
para programas de investigação e a 
apresentar todas as informações e 
pormenores relevantes sobre o artigo 15.º, 
n.º 3, do Regulamento Financeiro; espera 
que este artigo e o procedimento 
correspondente sejam plenamente 
respeitados no contexto do processo 
orçamental de 2020;

Or. en

Alteração 111
Jordi Solé
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Convida a Comissão a apresentar 15. Convida a Comissão a apresentar 
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um relatório específico sobre os montantes 
anulados para programas de investigação e 
a apresentar todas as informações e 
pormenores relevantes sobre o artigo 15.º, 
n.º 3, do Regulamento Financeiro; espera 
que este artigo e o procedimento 
correspondente sejam plenamente 
respeitados no contexto do processo 
orçamental de 2020;

um relatório específico sobre os montantes 
anulados para programas de investigação e 
a apresentar todas as informações e 
pormenores relevantes sobre o artigo 15.º, 
n.º 3, do Regulamento Financeiro; espera 
que este artigo e o procedimento 
correspondente sejam plenamente 
respeitados no contexto do processo 
orçamental de 2020; solicita à presidência 
do Conselho que esclareça rapidamente se 
o artigo 15.º, n.º 3, é agora compreendido 
em pleno por todos os Estados-Membros 
e, caso contrário, o que pretende fazer em 
relação a essa questão;

Or. en

Alteração 112
Karine Gloanec Maurin, Nils Torvalds, Jordi Solé, Pavel Poc, Alfred Sant, Isabelle 
Thomas, Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Convida a Comissão a apresentar 
um relatório específico sobre os montantes 
anulados para programas de investigação e 
a apresentar todas as informações e 
pormenores relevantes sobre o artigo 15.º, 
n.º 3, do Regulamento Financeiro; espera 
que este artigo e o procedimento 
correspondente sejam plenamente 
respeitados no contexto do processo 
orçamental de 2020;

15. Convida a Comissão a apresentar 
um relatório específico sobre os montantes 
anulados para programas de investigação e 
a apresentar todas as informações e 
pormenores relevantes sobre o artigo 15.º, 
n.º 3, do Regulamento Financeiro; espera 
que este artigo e o procedimento 
correspondente sejam respeitados e 
mobilizados no contexto do processo 
orçamental de 2020 e espera que o projeto 
de orçamento para 2020 faça pleno uso 
desta disposição a fim de promover a 
investigação e a inovação para além da 
programação financeira;

Or. en

Alteração 113
Jens Geier
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Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Convida a Comissão a apresentar 
um relatório específico sobre os montantes 
anulados para programas de investigação e 
a apresentar todas as informações e 
pormenores relevantes sobre o artigo 15.º, 
n.º 3, do Regulamento Financeiro; espera 
que este artigo e o procedimento 
correspondente sejam plenamente 
respeitados no contexto do processo 
orçamental de 2020;

15. Convida a Comissão a apresentar 
um relatório específico sobre os montantes 
anulados para programas de investigação e 
a apresentar todas as informações e 
pormenores relevantes sobre o artigo 15.º, 
n.º 3, do Regulamento Financeiro; espera 
que este artigo e o procedimento 
correspondente sejam acionados no 
contexto do processo orçamental de 2020;

Or. en

Alteração 114
Karine Gloanec Maurin, Pavel Poc, Alfred Sant, Isabelle Thomas, Eider Gardiazabal 
Rubial, Daniele Viotti

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Considera que, enquanto ramo da 
autoridade orçamental diretamente eleito 
pelos cidadãos, o Parlamento deve 
desempenhar o seu papel político e 
avançar com propostas para 
projetos-piloto e ações preparatórias, 
manifestando a sua visão política para o 
futuro; compromete-se, neste contexto, a 
propor um pacote de projetos-piloto e 
ações preparatórias desenvolvido em 
estreita colaboração com cada uma das 
suas comissões com vista a encontrar o 
equilíbrio correto entre a vontade política 
e a viabilidade técnica, em conformidade 
com a avaliação da Comissão;

Or. en
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