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3.7.2017 A8-0249/1 

Alteração  1 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Orçamento de 2018 - Mandato para o trílogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-A. Considera que a proposta da 

Comissão deverá permitir à UE gerar 

crescimento sustentável e emprego, 

garantindo simultaneamente a segurança 

dos seus cidadãos; salienta que se deve 

pôr termo às medidas de austeridade para 

permitir respostas adequadas e eficazes a 

múltiplas crises em simultâneo; recorda a 

necessidade de respeitar o princípio da 

solidariedade e insta a Comissão a 

realizar o máximo possível de poupanças 

nos projetos que, até à data, não 

revelaram possuir um verdadeiro valor 

acrescentado; sublinha a importância de 

financiar projetos que assegurem um 

verdadeiro valor acrescentado económico, 

social e ambiental para os 

Estados-Membros, na medida em que os 

fundos não devem ser utilizados para 

financiar projetos controversos ou 

dispendiosos; salienta que nem o 

orçamento da UE nem qualquer outro 

instrumento financeiro deve servir para 

financiar atividades afetadas pela 

criminalidade organizada ou pela 

infiltração terrorista;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/2 

Alteração  2 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Orçamento de 2018 - Mandato para o trílogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Enaltece o papel do Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos 

(FEIE) na colmatação do défice de 

investimento existente na UE e entre os 

territórios da UE e na contribuição para a 

implementação de investimentos 

estratégicos que produzem um elevado 

nível de valor acrescentado para a 

economia, o ambiente e a sociedade; 

apoia, por conseguinte, o seu 

prolongamento até 2020; sublinha a 

rápida absorção de fundos na vertente 

PME do FEIE e congratula-se com a 

intenção de aumentar esta vertente; 

lamenta, no entanto, a ausência de uma 

abordagem holística ao financiamento das 

PME, que teria permitido uma visão clara 

dos fundos totais disponíveis; sublinha a 

sua posição nas negociações legislativas 

em curso de que não deverão ser efetuados 

novos cortes nos programas existentes da 

UE para financiar este prolongamento; 

considera que o FEIE, cujo fundo de 

garantia é, na sua maior parte, financiado 

pelo orçamento da UE, não deve apoiar as 

entidades estabelecidas ou constituídas em 

jurisdições enumeradas no âmbito da 

política da UE em matéria de jurisdições 

não cooperantes ou que não satisfazem 

efetivamente as normas fiscais da UE ou 

internacionais sobre transparência e 

6. Sublinha que o Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos (FEIE) 

revelou ser ineficaz para reduzir o défice 

de investimento na Europa e que os 

resultados alcançados até à data são 

insignificantes e não representam 

qualquer adicionalidade ou valor 

acrescentado económico, ambiental e 

social, em comparação com os programas 

existentes do BEI; lamenta a proposta da 

Comissão com vista a prolongar o FEIE 

até 2020; lamenta a ausência de uma 

abordagem holística ao financiamento das 

PME, que teria permitido uma visão clara 

dos fundos totais disponíveis; sublinha a 

sua posição nas negociações legislativas 

em curso de que não deverão ser efetuados 

novos cortes nos programas existentes da 

UE para financiar o prolongamento do 

FEIE; considera que o FEIE, cujo fundo 

de garantia é, na sua maior parte, 

financiado pelo orçamento da UE, não 

deve apoiar as entidades estabelecidas ou 

constituídas em jurisdições enumeradas no 

âmbito da política da UE em matéria de 

jurisdições não cooperantes ou que não 

satisfazem efetivamente as normas fiscais 

da UE ou internacionais sobre 

transparência e intercâmbio de 

informações;  
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intercâmbio de informações;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/3 

Alteração  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Orçamento de 2018 - Mandato para o trílogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Assinala que a Comissão não deu 

seguimento ao pedido do Parlamento no 

sentido de apresentar uma avaliação e 

propostas relevantes para um «Passe 

InterRail para a Europa – 18.º 

Aniversário»; considera que estas 

propostas são suscetíveis de desenvolver 

uma consciência e identidade europeias; 

salienta, no entanto, que os novos projetos 

devem ser financiado por recursos 

financeiros novos, sem comprometer os 

programas existentes, e favorecer quanto 

possível a inclusão social; reitera o seu 

anterior apelo à Comissão para que 

apresente propostas relevantes a este 

respeito; 

8. Assinala que a Comissão não deu 

seguimento ao pedido do Parlamento no 

sentido de apresentar uma avaliação e 

propostas relevantes para um «Passe 

InterRail para a Europa – 18.º 

Aniversário»; entende que este programa 

não deve ser financiado à custa de outros 

programas bem-sucedidos da UE e deve 

ser tão inclusivo quanto possível do ponto 

de vista social; manifesta a sua intenção 

de solicitar um financiamento orientado 

do programa no orçamento de 2018 e uma 

avaliação do seu funcionamento e valor 

acrescentado para a geração mais jovem; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/4 

Alteração  4 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Orçamento de 2018 - Mandato para o trílogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 16-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  16-A. Congratula-se com o projeto de 

orçamento retificativo (POR) n.º 4 para o 

exercício de 2017, que visa mobilizar 1 

196 797 579 de EUR do Fundo de 

Solidariedade da União Europeia (FSUE) 

para prestar assistência à Itália na 

sequência de uma série de sismos 

ocorridos entre agosto de 2016 e janeiro 

de 2017 nas regiões de Abruzo, Lácio, 

Marcas e Úmbria; solicita uma aprovação 

célere do POR; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/5 

Alteração  5 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Orçamento de 2018 - Mandato para o trílogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Salienta a necessidade de a execução 

dos programas do período de 2014-2020 

atingir a velocidade de cruzeiro, e está 

firmemente convicto de que deve ser 

evitada no futuro toda e qualquer 

acumulação «anormal» de faturas não 

pagas; insta, neste contexto, a Comissão e 

os Estados-Membros a resolverem, com 

caráter prioritário, as eventuais questões 

pendentes relacionadas com o atraso na 

designação das autoridades de gestão e de 

certificação nacionais, bem como outros 

obstáculos à apresentação de pedidos de 

pagamento; espera sinceramente que tanto 

as autoridades nacionais como a Comissão 

tenham melhorado as suas estimativas das 

necessidades de pagamentos no orçamento 

de 2018 e que o nível proposto de dotações 

para pagamentos seja integralmente 

executado; reconhece que as longas 

negociações entre as instituições da UE 

sobre as bases jurídicas estão entre as 

várias causas da baixa taxa de execução 

que atualmente se verifica; 

26. Salienta a necessidade de a execução 

dos programas do período de 2014-2020 

atingir a velocidade de cruzeiro, e está 

firmemente convicto de que deve ser 

evitada no futuro toda e qualquer 

acumulação «anormal» de faturas não 

pagas; insta, neste contexto, a Comissão e 

os Estados-Membros a resolverem, com 

caráter prioritário, as eventuais questões 

pendentes relacionadas com o atraso na 

designação das autoridades de gestão e de 

certificação nacionais, bem como outros 

obstáculos à apresentação de pedidos de 

pagamento; espera sinceramente que tanto 

as autoridades nacionais como a Comissão 

tenham melhorado as suas estimativas das 

necessidades de pagamentos no orçamento 

de 2018 e que o nível proposto de dotações 

para pagamentos seja integralmente 

executado; reconhece que as longas 

negociações entre as instituições da UE 

sobre as bases jurídicas estão entre as 

várias causas da baixa taxa de execução 

que atualmente se verifica; salienta a 

importância de estudar a possibilidade de 

excluir do cálculo dos défices nacionais 

no âmbito do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento a reconstrução sustentável e 

os investimentos em estruturas 

antissísmicas, incluindo os cofinanciados 

através dos FEEI e abrangidos pelo 
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objetivo temático 5 («Promover a 

adaptação às alterações climáticas e a 

prevenção e gestão de riscos»); 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/6 

Alteração  6 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Orçamento de 2018 - Mandato para o trílogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 35-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  35-A. Lamenta que, até ao momento, 

não tenha havido um sistema eficaz de 

redistribuição e que isto tenha provocado 

uma sobrecarga desigual para alguns 

Estados-Membros, nomeadamente a Itália 

e a Grécia; recorda que, em 2016, 

chegaram à UE 361 678 refugiados e 

migrantes, 181 405 dos quais em Itália e 

173 447 na Grécia, e que, em 2017, a 

Itália já acolheu 85 % dos refugiados e 

migrantes que chegaram à UE; lamenta 

que, até à data, a Itália apenas tenha 

recebido 147,6 milhões de euros a partir 

do FAMI, o que cobre apenas 3 % do total 

das despesas do país para a gestão da 

crise migratória; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/7 

Alteração  7 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Orçamento de 2018 - Mandato para o trílogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 48 

 

Proposta de resolução Alteração 

48. Observa que a despesa da rubrica 5 

aumenta 3,1 % em comparação com o 

orçamento de 2017, para 9 682,4 milhões 

de EUR (+287,9 milhões de EUR); observa 

que mais de um terço deste aumento 

nominal é explicado pelas dotações 

suplementares necessárias para o 

pagamento de pensões (+108,5 milhões de 

EUR); toma nota de que as dotações 

suplementares resultam essencialmente de 

um número crescente esperado de 

pensionistas (+4,2 %); toma também nota 

de que é esperado um aumento do número 

de pensionistas nos próximos anos; toma 

nota da abordagem rigorosa relativamente 

às despesas administrativas e do 

congelamento nominal de todas as 

despesas de caráter não salarial;  

48. Observa que a despesa da rubrica 5 

aumenta 3,1 % em comparação com o 

orçamento de 2017, para 9 682,4 milhões 

de EUR (+287,9 milhões de EUR); observa 

que mais de um terço deste aumento 

nominal é explicado pelas dotações 

suplementares necessárias para o 

pagamento de pensões (+108,5 milhões de 

EUR); toma nota de que as dotações 

suplementares resultam essencialmente de 

um número crescente esperado de 

pensionistas (+4,2 %); toma também nota 

de que é esperado um aumento do número 

de pensionistas nos próximos anos; 

considera é necessário proceder a uma 

revisão do regime de pensões dos 

deputados do Parlamento Europeu, a fim 

de assegurar que os seus direitos de 

pensão estejam em consonância com os 

sistemas de segurança social dos cidadãos 

comuns dos Estados-Membros; toma nota 

da abordagem rigorosa relativamente às 

despesas administrativas e do 

congelamento nominal de todas as 

despesas de caráter não salarial;  

Or. en 

 

 


