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21.10.2015 A8-0298/48 

Alteração  48 

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

Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, 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 28-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 28-A. Insiste na necessidade de apoio 

suplementar às pequenas explorações 

agrícolas, dado que estas asseguram 

muitos empregos diretos em zonas rurais 

e são necessárias para a ocupação e 

manutenção do território; insiste em que 

deve ser concedida prioridade à promoção 

e publicidade dos mercados e das 

atividades locais que contribuem para 

sensibilizar os cidadãos para o seu 

contributo para as economias locais; 

solicita à Comissão e aos Estados-

Membros que confiram prioridade a 

políticas públicas que eliminem as causas 

da volatilidade dos preços dos produtos 

agrícolas, facto que ocorre com cada vez 

mais frequência e que tem um impacto 

negativo nos rendimentos dos 

agricultores; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/49 

Alteração  49 

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

Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, 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 31-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 31-A. Rejeita qualquer utilização do 

orçamento da União para financiar uma 

UE militarista e neoliberal; defende a 

necessidade de um programa alternativo 

que favoreça o desenvolvimento 

sustentável e o reforço de uma procura 

interna respeitadora do ambiente com 

base em salários progressivos, o pleno 

emprego com direitos, a proteção social, a 

erradicação da pobreza e da exclusão 

social, bem como a melhoria da coesão 

social e económica; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/50 

Alteração  50 

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 42-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 42-A. Entende que o orçamento da União 

pode desempenhar um papel determinante 

na ajuda às pessoas necessitadas e insiste 

na necessidade de uma reorientação 

orçamental da despesa militar e de 

segurança para uma política externa civil 

e de desenvolvimento, a fim de reduzir a 

despesa militar a longo prazo; reitera a 

sua posição de que os fundos no âmbito 

desta categoria devem ser utilizados para 

uma política externa pacífica e civil que 

assegure que sejam honrados os 

compromissos da União relativamente à 

erradicação da pobreza, ao 

desenvolvimento sustentável, aos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, 

ao controlo de armamento, ao regime do 

Tratado de Não-Proliferação das Armas 

Nucleares e ao desarmamento nuclear; 

observa que tal denota um elevado nível 

de solidariedade, insistindo 

simultaneamente na necessidade de 

adotar uma abordagem global e baseada 

nos direitos humanos que articule a 

migração com o desenvolvimento e 

garanta a integração dos trabalhadores 

migrantes, dos requerentes de asilo e dos 
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refugiados; relembra que é necessário 

implementar mais medidas para reforçar 

o desenvolvimento endógeno a fim de 

fomentar uma relação sólida e 

mutuamente benéfica e promover os 

valores europeus fundamentais; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/51 

Alteração  51 

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 43 

 

Proposta de resolução Alteração 

43. Observa que o Fundo Fiduciário 

Regional da União Europeia de resposta à 

crise síria e o Fundo Fiduciário Europeu de 

Emergência para promover a estabilidade e 

combater as causas profundas da migração 

irregular e dos deslocados em África foram 

criados porque o orçamento da União 

carece da flexibilidade e dos fundos 

necessários para permitir uma resposta 

global e rápida à crise; salienta que tem de 

ser encontrada uma solução mais global no 

âmbito da análise/revisão do QFP sobre a 

forma de tornar mais eficaz e mais 

facilmente disponível o apoio do 

orçamento da União para a assistência 

humanitária e o desenvolvimento e sobre o 

modo de o fundir com êxito com o Fundo 

Europeu de Desenvolvimento e a ajuda 

bilateral oferecida pelos Estados-Membros; 

solicita que as dotações adicionais para 

programas no âmbito da categoria 4 sejam 

utilizadas, em particular, para aumentar o 

financiamento dos dois fundos fiduciários, 

bem como da assistência imediata através 

do ACNUR e do Programa Alimentar 

Mundial; solicita aos Estados-Membros 

que passem das palavras aos atos e 

43. Observa que o Fundo Fiduciário 

Regional da União Europeia de resposta à 

crise síria e o Fundo Fiduciário Europeu de 

Emergência para promover a estabilidade e 

combater as causas profundas da migração 

irregular e dos deslocados em África foram 

criados porque o orçamento da União 

carece da flexibilidade e dos fundos 

necessários para permitir uma resposta 

global e rápida à crise; salienta que tem de 

ser encontrada uma solução mais global no 

âmbito da análise/revisão do QFP sobre a 

forma de tornar mais eficaz e mais 

facilmente disponível o apoio do 

orçamento da União para a assistência 

humanitária e o desenvolvimento e sobre o 

modo de o fundir com êxito com o Fundo 

Europeu de Desenvolvimento e a ajuda 

bilateral oferecida pelos Estados-Membros; 

solicita que as dotações adicionais para 

programas no âmbito da categoria 4 sejam 

utilizadas, em particular, para aumentar o 

financiamento dos dois fundos fiduciários, 

bem como da assistência imediata através 

do ACNUR e do Programa Alimentar 

Mundial; reitera a necessidade de adotar 

uma abordagem global e baseada nos 
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forneçam sem demora as contribuições 

adicionais necessárias para igualar o 

financiamento da União relacionado com 

os fundos fiduciários e colmatar o défice de 

financiamento das agências das Nações 

Unidas; constata que o conjunto de 

projetos em preparação suscetíveis de 

serem financiados pelos Fundos 

Fiduciários contraria o argumento do 

Conselho de que existe fraca capacidade de 

absorção na categoria 4; 

direitos humanos que articule a migração 

com o desenvolvimento e garanta a 

integração dos trabalhadores migrantes, 

dos requerentes de asilo e dos refugiados, 

apoiando simultaneamente um novo 

compromisso político e orçamental para 

com os países de origem e de trânsito; 
solicita aos Estados-Membros que passem 

das palavras aos atos e forneçam sem 

demora as contribuições adicionais 

necessárias para igualar o financiamento da 

União relacionado com os fundos 

fiduciários e colmatar o défice de 

financiamento das agências das Nações 

Unidas; constata que o conjunto de 

projetos em preparação suscetíveis de 

serem financiados pelos Fundos 

Fiduciários contraria o argumento do 

Conselho de que existe fraca capacidade de 

absorção na categoria 4;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/52 

Alteração  52 

Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso 

Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, 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 58-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 58-A. Recomenda que, para além de 

respeitarem os melhores critérios de 

gestão e de prestação de contas, as 

instituições da União devem assegurar 

que as partes terceiras com as quais 

celebram contratos respeitem as 

disposições do direito laboral, em 

particular o direito fundamental dos 

trabalhadores a negociar e a acordar os 

salários e as condições de trabalho com a 

entidade patronal, e que, por conseguinte, 

as instituições devem, na medida do 

possível, utilizar companhias aéreas que 

reconheçam os sindicatos e tenham uma 

boa reputação no que diz respeito aos 

direitos dos trabalhadores; 

Or. en 

 

 


