
 

AM\1130093PT.docx  PE605.585v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

3.7.2017 A8-0249/9 

Alteração  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Orçamento de 2018 - Mandato para o trílogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9.  Congratula-se com o facto de o 

projeto de orçamento para 2018 incluir 

uma dotação suplementar para a 

Iniciativa para o Emprego dos Jovens 

(IEJ), respondendo assim aos apelos 

anteriores do Parlamento para a 

continuação deste programa; observa, 

paralelamente, a proposta de projeto de 

orçamento retificativo n.º 3/2017, que 

integra 500 milhões de EUR em dotações 

para autorizações para a IEJ, tal como 

acordado pelo Parlamento e pelo 

Conselho na conciliação orçamental de 

2017; está convicto de que os montantes 

propostos são claramente insuficientes 

para que a IEJ atinja os seus objetivos, e 

considera que, a fim de combater 

eficazmente o desemprego dos jovens, esta 

iniciativa deve continuar a contribuir 

para o objetivo prioritário da União em 

matéria de crescimento e de emprego; 

insiste na necessidade de dar uma 

resposta eficaz ao desemprego jovem em 

toda a União e salienta que a IEJ pode 

ainda ser melhorada em termos de 

desempenho, velando, nomeadamente, 

por que confira um verdadeiro valor 

acrescentado europeu às políticas de 

emprego dos jovens nos Estados-Membros 

e não substitua o financiamento de 

9. Salienta que a Iniciativa para o 

Emprego dos Jovens (IEJ) não fez face ao 

desemprego dos jovens; considera que as 

iniciativas no domínio social e do 

emprego devem provir sobretudo dos 

Estados-Membros, os quais devem poder 

recorrer plenamente a todos os 

instrumentos orçamentais e monetários, 

eliminando para tal todas as restrições da 

UE; 
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anteriores políticas nacionais; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/10 

Alteração  10 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

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. Lamenta que a despesa da rubrica 5 

aumente 3,1 % em comparação com o 

orçamento de 2017, para um total de 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 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 
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3.7.2017 A8-0249/11 

Alteração  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Orçamento de 2018 - Mandato para o trílogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 51 

 

Proposta de resolução Alteração 

51. Observa o aumento global inscrito 

no projeto de orçamento para 2018 em 

favor das agências descentralizadas de +3,1 

% (não tendo em conta as receitas afetadas) 

e +146 lugares, mas realça a existência de 

grandes diferenças entre agências «em 

velocidade de cruzeiro» (-11,2 %) e 

agências para «novas funções»; parte do 

princípio de que estes valores refletem 

adequadamente o facto de que, desde 

2013, a maioria das agências concluiu, ou 

mesmo ultrapassou, a redução do seu 

pessoal em 5 % (algumas deverão 

completar este processo em 2018), ao 

passo que o aumento de pessoal, no 

mesmo período, foi restrito às agências 

que lidam com a migração e a segurança 

(+183 lugares), às agências de supervisão 

financeira (+28 lugares) e a algumas 

agências encarregadas de novas funções 

(AFE, AESA, GSA) (+18 lugares); reitera 

o seu apelo, expresso no relatório de 

quitação 2015, no sentido da salvaguarda 

de recursos e, se necessário, da 

disponibilização de recursos adicionais 

para garantir o bom funcionamento das 

agências, incluindo o Secretariado 

Permanente da Rede de Agências da UE 

(agora designado «Gabinete de Apoio 

Comum);  

51. Deplora o aumento global inscrito 

no projeto de orçamento para 2018 em 

favor das agências descentralizadas de +3,1 

% (não tendo em conta as receitas afetadas) 

e +146 lugares; 
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3.7.2017 A8-0249/12 

Alteração  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Orçamento de 2018 - Mandato para o trílogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 55-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  55-A. Condena a falta de transparência e 

de eficiência na política imobiliária da 

UE; reprova toda a iniciativa que preveja 

a utilização de centenas de milhões de 

euros do dinheiro dos contribuintes para 

o edifício Paul-Henri Spaak (PHS), para 

o qual os cidadãos europeus já pagaram 

mil milhões de euros em 1993 e o qual, de 

acordo com a Mesa do Parlamento 

Europeu, já atingiu o fim do seu ciclo de 

vida (somente após 24 anos); rejeita novos 

desperdícios de fundos públicos e insta a 

que as despesas da União sejam 

totalmente transparentes aos olhos dos 

cidadãos da UE; 

Or. en 

 

 


