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22.10.2015 A8-0298/28 

Alteração  28 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, INÊS Cristina Zuber, Miguel 

Viegas, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, 

Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Martina Michels, Younous Omarjee, Ángela Vallina, Luke Ming 

Flanagan, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 - todas as secções 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Salienta a necessidade de que o 

orçamento da UE tenha por objetivo o 

desenvolvimento económico e social, a 

promoção do investimento público, o 

reforço do Estado social, o 

desenvolvimento social e a coesão social; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/29 

Alteração  29 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

Matias, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, 

Paloma López Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 - todas as secções 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 1-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-B. Salienta que o orçamento da União 

deveria ser utilizado para privilegiar as 

políticas de convergência real, baseadas no 

progresso social e na salvaguarda e promoção 

do potencial de cada país, a criação de 

emprego, a utilização sustentável dos recursos 

naturais e a proteção do ambiente, tendo por 

objetivo uma verdadeira coesão económica e 

social; rejeita o "Tratado de Estabilidade 

Orçamental", a "Governação Económica" e 

o "Pacto para o Euro Mais", que se baseiam 

na adoção de mais medidas de austeridade e 

na sua perpetuação a nível tanto da União 

como dos Estados-Membros e que agravarão 

a atual crise económica e social, em 

particular nos países que se encontram numa 

situação económica e social mais difícil; 

 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/30 

Alteração  30 

Liadh Ní Riada, Miguel Urbán Crespo, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel 

Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra 

Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 - todas as secções 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Destaca que as políticas de 

austeridade da União criaram uma 

pressão em baixa sobre os salários reais 

nos Estados-Membros, o que prolongará 

o impacto da crise económica e social; 

sublinha que o orçamento da União deve 

ser utilizado para apoiar os esforços 

tendentes a aumentar os salários reais e 

lutar contra o dumping social nos 

Estados-Membros; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/31 

Alteração  31 

Miguel Urbán Crespo, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, 

Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine 

Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 - todas as secções 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Realça que a União enfrenta atualmente 

várias situações de grande emergência, 

nomeadamente uma crise migratória e de 

refugiados sem precedentes; manifesta a 

convicção de que devem ser mobilizados, 

no orçamento da União, os recursos 

financeiros necessários para estar à altura 

dos desafios políticos e permitir que a 

União obtenha resultados e responda 

eficazmente a estas crises, com caráter 

prioritário e de elevada urgência; entende 

que a crise migratória e dos refugiados não 

pode ser resolvida apenas por recursos 

financeiros e que é necessário adotar uma 

abordagem global que contemple tanto a 

sua dimensão interna como a sua dimensão 

externa; entende que situações excecionais 

exigem medidas extraordinárias e que é 

necessário um compromisso político forte 

no sentido de garantir novas dotações para 

este fim;  

2. Realça que a União enfrenta atualmente 

várias situações de grande emergência, 

nomeadamente uma crise migratória e de 

refugiados sem precedentes; manifesta a 

convicção de que devem ser mobilizados, 

no orçamento da União, os recursos 

financeiros necessários para estar à altura 

dos desafios políticos e permitir que a 

União obtenha resultados e responda 

eficazmente a estas crises, com caráter 

prioritário e de elevada urgência; entende 

que a crise migratória e dos refugiados não 

pode ser resolvida apenas por recursos 

financeiros e que é necessário adotar uma 

abordagem global que contemple tanto a 

sua dimensão interna como a sua dimensão 

externa, que assente na implementação de 

políticas de inclusão social e de emprego 

no interior das nossas fronteiras e que 

promova uma política de solidariedade 

com os nossos países vizinhos, pondo 

termo a qualquer medida agressiva 

anteriormente tomada; sublinha que a 

União deve empenhar-se em prol da 

instauração da liberdade e da democracia 

nos Estados vizinhos a fim de lutar contra 

as verdadeiras causas da migração 

forçada da população que foge da guerra, 
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da seca e da fome; entende que situações 

excecionais exigem medidas 

extraordinárias e que é necessário um 

compromisso político forte no sentido de 

garantir novas dotações para este fim;  

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/32 

Alteração  32 

Neoklis Sylikiotis, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol 

Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, 

Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra 

Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-

Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 - todas as secções 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Salienta que as políticas económicas 

da União assentam na austeridade e na 

desregulamentação do mercado, 

empurrando os seus cidadãos para o 

empobrecimento e a insegurança social e 

levando o Estado social a uma profunda 

crise; 

Or. en 



 

AM\1076749PT.doc  PE570.904v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

22.10.2015 A8-0298/33 

Alteração  33 

Miguel Urbán Crespo, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 - todas as secções 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Solicita uma avaliação do FEIE, em 

particular do seu impacto na criação de 

emprego permanente e de qualidade, na 

criação e implementação de PME e no 

crescimento económico a nível local, 

regional e nacional; sublinha que o FEIE 

não promove uma verdadeira política de 

investimento para acabar com o 

desemprego, em especial nas regiões mais 

pobres e nos Estados-Membros 

periféricos; manifesta a sua oposição ao 

atual QFP, sublinhando a necessidade 

premente de implementação de novas 

medidas específicas que incidam no apoio 

às pessoas mais carenciadas e no 

crescimento e desenvolvimento das 

regiões mais pobres que foram 

particularmente expostas às 

consequências das políticas de 

austeridade;  

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/34 

Alteração  34 

Liadh Ní Riada, Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marisa 

Matias, Martina Michels, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Lola 

Sánchez Caldentey 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 - todas as secções 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-A. Reconhece que é necessário fazer 

muito mais esforços para colmatar as 

insuficiências da economia da União, em 

particular assegurando níveis adequados 

de financiamento, em particular, para as 

micro, pequenas e médias empresas e 

para as empresas sociais, não obstante a 

capitalização pelo Estado de várias 

instituições de crédito desde o início da 

crise económica; observa que as 

estruturas bancárias públicas, em 

particular as que são inovadoras, podem a 

partir de agora desempenhar um papel 

crucial na recuperação económica dos 

Estados-Membros, especialmente se se 

centrarem na economia regional, na 

cooperação entre os bancos que as 

compõem e na concessão de crédito 

sustentável e local às micro, pequenas, 

médias e empresas e às empresas sociais; 

considera que essas estruturas, devido à 

sua organização específica, aos seus 

objetivos e à sua proximidade com os 

beneficiários potenciais, em especial as 

PME, que podem ser igualmente 

reforçadas no quadro do FEIE, podem 

doravante oferecer mais estabilidade e 

promover o desenvolvimento regional com 
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vista à recuperação das economias, pelo 

que devem beneficiar de um apoio 

suplementar.  

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/35 

Alteração  35 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra 

Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 - todas as secções 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 9-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-B. Insiste na necessidade de melhorar a 

gestão ativa dos pagamentos por parte da 

Comissão, acelerando, ao mesmo tempo, 

os convites à apresentação de propostas e, 

em especial, aumentando o pré-

financiamento disponível; observa que o 

adiamento de tais medidas agravará as 

discrepâncias e porá em risco a realização 

dos objetivos em matéria de crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo, 

criação de emprego de qualidade e coesão 

económica, social e territorial; recorda, 

neste contexto, as conclusões do 6.º 

relatório sobre a coesão, nomeadamente o 

agravamento espetacular das disparidades 

regionais na União durante o período 

2008-2011, e insiste na necessidade de 

reforçar significativamente a política de 

coesão; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/36 

Alteração  36 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Martina Michels, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Marie-Christine 

Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 - todas as secções 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Frisa que, em nome da coerência, 

vários cortes aplicados pelo Conselho, em 

junho de 2015, e justificados pela reduzida 

capacidade de absorção de muitos 

programas da categoria 1a têm agora de ser 

repostos, em virtude da forte aceleração da 

execução destes programas em setembro de 

2015; observa que se trata de uma 

tendência geral, consentânea com o ciclo 

de vida destes programas; decide, por 

conseguinte, repor os níveis de dotações do 

PO nas rubricas que foram alvo de cortes 

pelo Conselho, tanto no tocante às 

autorizações como aos pagamentos; 

15. Frisa que, em nome da coerência, 

vários cortes aplicados pelo Conselho, em 

junho de 2015, e justificados pela reduzida 

capacidade de absorção de muitos 

programas da categoria 1a têm agora de ser 

repostos, em virtude da forte aceleração da 

execução destes programas em setembro de 

2015, em particular os que apoiam a 

educação, a investigação, a formação e a 

cultura, e sobretudo os dedicados aos 

jovens; observa que se trata de uma 

tendência geral, consentânea com o ciclo 

de vida destes programas; decide, por 

conseguinte, repor os níveis de dotações do 

PO nas rubricas que foram alvo de cortes 

pelo Conselho, tanto no tocante às 

autorizações como aos pagamentos; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/37 

Alteração  37 

Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Barbara 

Spinelli, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina 

Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 - todas as secções 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 16-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 16-A. Condena veementemente o 

financiamento, através do programa 

Horizonte 2020, de empresas israelitas 

que participam ativamente na violação 

por parte de Israel do direito 

internacional e dos direitos humanos nos 

territórios palestinianos; considera que 

nenhuma empresa que realize atividades 

de investigação para as forças armadas 

israelitas deve receber financiamento 

enquanto Israel não cumprir as normas 

internacionais em matéria de direitos 

humanos; 
 

Or. en 

 

 


