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22.10.2015 A8-0298/38 

Alteração  38 

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, 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 16-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 16-B. Recorda que o Mecanismo de 

Garantia de Empréstimos a Estudantes 

deve ser aplicado em condições favoráveis 

aos estudantes, independentemente do seu 

meio social, e que este instrumento 

suplementar e inovador para a mobilidade 

na aprendizagem não deverá substituir 

quaisquer sistemas de empréstimo ou 

subvenções já existentes nem impedir a 

criação de sistemas futuros que apoiem a 

mobilidade dos estudantes a nível local, 

nacional e da União; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/39 

Alteração  39 

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, 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 16-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 16-D. Realça a necessidade de uma 

estratégia europeia de investimento 

coerente sob a forma de um "programa de 

investimento da UE para o 

desenvolvimento sustentável e o 

emprego", dotado de um montante de, no 

mínimo, 2% do PIB da União por ano ao 

longo de 10 anos, programa esse que 

deveria complementar os esforços 

similares de investimento público 

envidados pelos Estados-Membros; 

observa que esse programa de 

investimento se financiaria parcialmente 

a si próprio através de um maior 

crescimento do PIB e das receitas fiscais; 

solicita à Comissão e ao Conselho que 

incluam os recursos financeiros 

adicionais necessários na sua proposta de 

orçamento para 2016; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/40 

Alteração  40 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Stefan Eck, Luke Ming 

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

Matias, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

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 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Reitera o seu apoio ao programa ITER 

e declara-se empenhado em assegurar o 

seu financiamento adequado; manifesta, 

não obstante, a sua preocupação com 

eventuais atrasos suplementares e custos 

adicionais deste programa e com os seus 

potenciais impactos no orçamento da 

União; lamenta, assim, não ter podido 

comparar o nível das dotações de 2016 do 

programa ITER com o calendário e o plano 

dos pagamentos atualizados, que só serão 

apresentados no Conselho ITER, em 

novembro de 2015; espera, no entanto, que 

este plano revisto demonstre claramente 

que as recomendações do Parlamento, tal 

como expostas na resolução pertinente 

sobre a quitação de 2013
1
, foram tidas em 

devida consideração e que a solidez 

financeira e a eficiência da utilização de 

recursos estejam asseguradas; tenciona 

evocar esta questão na conciliação 

orçamental de 2016; insiste, por outro lado, 

na necessidade de uma total transparência 

no que diz respeito à utilização das 

contribuições da empresa comum Energia 

de Fusão para o programa ITER; solicita 

um mecanismo adequado de 

responsabilização que proporcione uma 

panorâmica clara do montante dos recursos 

20. Regista o apoio ao programa ITER e o 

empenho em assegurar o seu 

financiamento; manifesta, não obstante, a 

sua preocupação com eventuais atrasos 

suplementares e custos adicionais deste 

programa e com os seus potenciais 

impactos no orçamento da União; lamenta, 

assim, profundamente não ter podido 

comparar o nível das dotações de 2016 do 

programa ITER com o calendário e o plano 

dos pagamentos atualizados, que só serão 

apresentados no Conselho ITER, em 

novembro de 2015; espera, no entanto, que 

este plano revisto demonstre claramente 

que as recomendações do Parlamento, tal 

como expostas na resolução pertinente 

sobre a quitação de 2013
1
, foram tidas em 

devida consideração e que a solidez 

financeira e a eficiência da utilização de 

recursos estejam asseguradas; tenciona 

evocar esta questão na conciliação 

orçamental de 2016; insiste, por outro lado, 

na necessidade de uma total transparência 

no que diz respeito à utilização das 

contribuições da empresa comum Energia 

de Fusão para o programa ITER; solicita 

um mecanismo adequado de 

responsabilização que proporcione uma 

panorâmica clara do montante dos recursos 
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financeiros fornecidos ao projeto 

internacional e avalie a eficiência da sua 

utilização; 

financeiros fornecidos ao projeto 

internacional e avalie a eficiência da sua 

utilização; 

__________________ __________________ 

1
 Resolução do Parlamento Europeu, de 29 

de abril de 2015, que contém as 

observações que constituem parte 

integrante da sua Decisão sobre a quitação 

pela execução do orçamento da Empresa 

Comum Europeia para o ITER e o 

Desenvolvimento da Energia de Fusão para 

o exercício de 2013 (Textos aprovados, 

P8_TA(2015)0168). 

1
 Resolução do Parlamento Europeu, de 29 

de abril de 2015, que contém as 

observações que constituem parte 

integrante da sua Decisão sobre a quitação 

pela execução do orçamento da Empresa 

Comum Europeia para o ITER e o 

Desenvolvimento da Energia de Fusão para 

o exercício de 2013 (Textos aprovados, 

P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/41 

Alteração  41 

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

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

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Martina Michels, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 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 23-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 23-A. Regista as taxas de desemprego 

extremamente elevadas, em especial o 

desemprego de longa duração e o 

desemprego dos jovens; exorta o Conselho 

a tomar as medidas orçamentais 

necessárias para combater o desemprego 

de uma forma sustentável que promova 

empregos viáveis e dignos, bem como os 

direitos sociais dos trabalhadores; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/42 

Alteração  42 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, 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 23-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 23-B. Sublinha que instrumentos como o 

FSE, o FEDER, o Fundo de Coesão e a 

Iniciativa para o Emprego dos Jovens são 

cruciais para apoiar a criação de 

empregos de qualidade e sustentáveis, 

para assegurar o investimento em 

políticas direcionadas em matéria de 

coesão económica e social, para promover 

a convergência e atenuar as 

desigualdades de desenvolvimento, 

reduzindo ao mesmo tempo as 

disparidades sociais, económicas, locais, 

regionais e nacionais; recorda a 

necessidade de reforçar a luta contra a 

pobreza, o desemprego, a exclusão social 

e a desigualdade de rendimento através de 

instrumentos como o Fundo Europeu de 

Auxílio às Pessoas mais Carenciadas e o 

regime de distribuição de fruta e de leite 

nas escolas; insiste, por conseguinte, na 

necessidade de aumentar as dotações de 

pagamento propostas para atingir o 

mínimo indispensável para responder às 

necessidades desta sub-rubrica; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/43 

Alteração  43 

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

Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Paloma 

López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina 

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 23-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 23-C. Solicita que sejam criados 

programas de apoio para os Estados-

Membros que pretendam negociar a saída 

do euro com o fundamento de que a sua 

participação se tornou insustentável e 

insuportável; considera que esses 

programas devem prever uma 

indemnização adequada pelos prejuízos 

sociais e económicos causados pela 

adesão à moeda única;; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/44 

Alteração  44 

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

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 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 24-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 24-A. Manifesta a sua desaprovação 

quanto à institucionalização dos 

princípios da condicionalidade 

macroeconómica e da reserva de 

desempenho e a ligação entre a política de 

coesão e os Fundos Estruturais, por um 

lado, e o Pacto de Estabilidade e 

Crescimento, o pacote da governação 

económica e qualquer acordo económico 

dos Estados-Membros, por outro lado; 

considera que os postulados que lhes 

estão subjacentes são indiscutivelmente 

diferentes e os seus objetivos 

diametralmente opostos; realça que o 

objetivo da política de coesão não deve ser 

o de impor condições macroeconómicas e 

financeiras rigorosas que impliquem 

medidas de austeridade ou a penalização 

dos Estados-Membros e das regiões; 

salienta que a política de coesão é 

concebida para garantir um crescimento 

equilibrado e eliminar as desigualdades 

com vista a atingir uma convergência 

genuína; assinala que o financiamento 

das regiões europeias não pode ser 

suspenso devido ao incumprimento dos 

Estados-Membros com condicionalidades 
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macroeconómicas e que a suspensão do 

financiamento destinado aos Estados-

Membros em dificuldades agravará a 

situação; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/45 

Alteração  45 

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

Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 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 24-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 24-B. Solicita a elaboração de planos de 

emergência para apoiar as economias dos 

países em que ocorreu uma intervenção 

da troica, facultando recursos financeiros 

e prevendo as derrogações necessárias ao 

funcionamento do mercado único e das 

políticas comuns; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/46 

Alteração  46 

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

Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González 

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

Marisa Matias, Martina Michels, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, 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 25-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 25-A. Salienta a necessidade de substituir 

as medidas de austeridade por 

investimentos públicos e medidas de 

promoção de PME sustentáveis que 

proporcionem empregos dignos, seguros e 

protegidos por acordos coletivos, e 

garantam o direito à negociação coletiva; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/47 

Alteração  47 

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

Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Marisa 

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

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

Younous Omarjee 

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 25-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 25-C. Considera que é necessária uma 

rotura com as atuais políticas da União se 

pretendermos que os problemas do 

crescimento económico sustentável, do 

desemprego, da pobreza, da exclusão 

social e das desigualdades (de 

rendimento) sejam verdadeiramente 

resolvidos; salienta que é necessária uma 

nova estratégia para estabelecer um novo 

rumo para a Europa, isto é, um rumo de 

pleno emprego, empregos dignos, salários 

suficientes para viver, coesão económica e 

social e proteção social para todos, 

garantindo os mais elevados níveis de 

vida, um rumo que contemple as 

necessidades de desenvolvimento de cada 

Estado-Membro, em particular dos menos 

desenvolvidos, favorecendo uma 

convergência real, contribuindo para 

reduzir as clivagens de desenvolvimento 

entre Estados-Membros e as disparidades 

económicas, sociais e regionais existentes; 

Or. en 

 

 


