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3.7.2017 A8-0249/13 

Alteração  13 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Orçamento de 2018 - Mandato para o trílogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Recorda que, na sua resolução de 

15 de março de 2017, o Parlamento 

confirma que o crescimento, o emprego 

digno, de qualidade, estável e sustentável, a 

coesão socioeconómica, a segurança, a 

migração e as alterações climáticas 

constituem as questões centrais e as 

principais prioridades para o orçamento da 

UE para 2018; 

1. Recorda que, na sua resolução de 

15 de março de 2017, o Parlamento 

confirma que o crescimento, o emprego 

digno, de qualidade, estável e sustentável, a 

coesão socioeconómica, a migração e as 

alterações climáticas constituem as 

questões centrais e as principais 

prioridades para o orçamento da UE para 

2018; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/14 

Alteração  14 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 crise que afeta a 

UE é o resultado do quadro estabelecido 

pelo Tratado de Lisboa e pelos anteriores 

tratados e que esta situação não poderá 

ser ultrapassada no âmbito do quadro 

atual; chama a atenção para a 

necessidade de estabelecer a 

reversibilidade dos tratados que regem a 

integração, com vista à revogação do 

Tratado de Lisboa em particular, 

juntamente com o Pacto Orçamental, o 

Tratado sobre Estabilidade, Coordenação 

e Governação na União Económica e 

Monetária, o «Six-Pack» e o «Two-pack»; 

solicita a convocação de uma conferência 

intergovernamental pelo Conselho 

Europeu para debater a reversibilidade e 

a revogação dos tratados; salienta a 

premência de os Estados-Membros 

recuperarem a capacidade de decidir 

sobre as políticas económicas mais 

adequadas às suas necessidades;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/15 

Alteração  15 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Orçamento de 2018 - Mandato para o trílogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 1-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-B. Sublinha o facto de que o nível da 

dívida em alguns países da UE continua a 

ser dos mais elevados no mundo; insta a 

Comissão e os Estados-Membros, por 

conseguinte, a encetarem e a apoiarem 

um processo de renegociação da dívida 

pública (no que diz respeito aos 

montantes envolvidos, prazos de 

vencimento e taxas de juro) e de 

supressão da sua componente 

especulativa e ilegítima nos países mais 

endividados, a fim de tornar o serviço da 

dívida compatível com o desenvolvimento 

económico e social; observa que a 

recuperação económica dos 

Estados-Membros não é possível sem uma 

redução da dívida; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/16 

Alteração  16 

Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Orçamento de 2018 - Mandato para o trílogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 1-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-C. Insta à elaboração de um plano de 

emergência para apoiar a economia dos 

países em que ocorreu uma intervenção 

da Troika e que este plano preveja os 

recursos financeiros e as derrogações 

necessárias ao funcionamento do 

mercado único e das políticas comuns; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/17 

Alteração  17 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Orçamento de 2018 - Mandato para o trílogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Considera que, em termos gerais, a 

proposta da Comissão é um bom ponto de 

partida para as negociações deste ano, 

atendendo a que o orçamento da UE para 

2018 deve permitir à UE continuar a gerar 

crescimento e emprego sustentáveis, 

garantindo simultaneamente a segurança 

dos seus cidadãos e dando resposta aos 

desafios colocados pela migração; lamenta 

que a proposta da Comissão não 

corresponde totalmente ao apelo do 

Parlamento relativo à adoção de medidas 

contra as alterações climáticas; 

2. Considera que, em termos gerais, a 

proposta da Comissão é um bom ponto de 

partida para as negociações deste ano, 

atendendo a que o orçamento da UE para 

2018 deve permitir à UE continuar a gerar 

crescimento e emprego sustentáveis, 

garantindo simultaneamente a integração 

social dos seus cidadãos e dando resposta 

aos desafios colocados pela migração; 

lamenta que a proposta da Comissão não 

corresponde totalmente ao apelo do 

Parlamento relativo à adoção de medidas 

contra as alterações climáticas; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/18 

Alteração  18 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, Xabier Benito 

Ziluaga 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Orçamento de 2018 - Mandato para o trílogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Congratula-se com a decisão da 

Comissão de incluir no projeto de 

orçamento os resultados da revisão 

intercalar do quadro financeiro plurianual 

(QFP)  2014-2020, ainda antes da sua 

aprovação formal pelo Conselho, enviando 

assim um sinal forte sobre a importância 

desta revisão do QFP e a necessidade de 

uma maior flexibilidade do orçamento da 

UE, que possa permitir à União responder 

de forma eficaz a novas emergências e 

financiar as suas prioridades políticas; 

3. Congratula-se com a decisão da 

Comissão de incluir no projeto de 

orçamento os resultados da revisão 

intercalar do quadro financeiro plurianual 

(QFP) 2014-2020, ainda antes da sua 

aprovação formal pelo Conselho, enviando 

assim um sinal forte sobre a importância 

desta revisão do QFP e a necessidade de 

uma maior flexibilidade do orçamento da 

UE, que possa permitir à União responder 

de forma eficaz a novas emergências e 

financiar as suas prioridades políticas na 

sequência das eleições britânicas de 8 de 

junho de 2017; salienta, além disso, a 

necessidade de medidas específicas para 

garantir apoio às regiões, designadamente 

a Irlanda, que serão particularmente 

afetadas em caso de saída negociada da 

União; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/19 

Alteração  19 

Miguel Viegas, Liadh Ní Riada 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Orçamento de 2018 - Mandato para o trílogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  3-A. Apela à criação de programas de 

apoio específicos para os países que 

consideram que a adesão ao euro se 

tornou insustentável e insuportável, 

prevendo uma compensação adequada 

pelas perdas incorridas no quadro de uma 

saída negociada da moeda única para os 

países que pretendam fazê-lo; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/20 

Alteração  20 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Orçamento de 2018 - Mandato para o trílogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Reitera a sua firme convicção de 

que, para a consecução de um crescimento 

sustentável e a criação de emprego estável 

e de qualidade na UE, é fundamental 

promover o investimento em investigação, 

inovação, infraestruturas, educação e PME; 

congratula-se, a este respeito, com os 

reforços propostos para o programa 

Horizonte 2020, o Mecanismo Interligar a 

Europa (MIE) e o programa Erasmus+, 

dado que estes programas contribuirão 

diretamente para a consecução destes 

objetivos;  considera, no entanto, que serão 

necessários novos reforços, tendo 

particularmente em conta os cortes no 

financiamento destas políticas que 

reverteram em favor do financiamento do 

FEIE; 

4. Reitera a sua firme convicção de 

que, para a consecução de um crescimento 

sustentável e a criação de emprego estável 

e de qualidade na UE, é fundamental 

promover o investimento em investigação, 

inovação, infraestruturas, educação e PME; 

congratula-se, a este respeito, com os 

reforços propostos para o programa 

Horizonte 2020, o Mecanismo Interligar a 

Europa (MIE) e o programa Erasmus+, 

dado que estes programas contribuirão 

diretamente para a consecução destes 

objetivos; considera, no entanto, que serão 

necessários novos reforços, tendo 

particularmente em conta os cortes no 

financiamento destas políticas que 

reverteram em favor do financiamento do 

FEIE; salienta que este tipo de medidas, se 

forem acompanhadas por um conjunto de 

políticas e investimentos sólidos para 

reforçar o setor público, poderão ser o 

elemento que permitirá, por fim, 

desencadear uma redução do défice de 

investimento, reduzindo as disparidades 

entre regiões e Estados-Membros e 

contribuindo, assim, para a prosperidade 

da UE; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/21 

Alteração  21 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Orçamento de 2018 - Mandato para o trílogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  5-A. Considera que a legislação relativa 

à união bancária serve unicamente os 

interesses do setor do grande capital 

financeiro na UE e viola os princípios 

democráticos fundamentais; insta à 

revogação da legislação relativa à União 

Bancária e à necessidade de assegurar 

um controlo público democrático sobre o 

sistema bancário; 

Or. en 



 

AM\1130095PT.docx  PE605.585v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

3.7.2017 A8-0249/22 

Alteração  22 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Orçamento de 2018 - Mandato para o trílogo 

2017/2043(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  6-A. Recorda que, nos seus relatórios 

especiais n.º 12/2016 e n.º 5/2016, o 

Tribunal de Contas Europeu concluiu que 

os instrumentos financeiros da União sob 

gestão partilhada, incluindo o FEIE, 

foram sobrecapitalizados e tiveram 

dificuldades em controlar os custos e as 

comissões, em atrair capital privado e em 

reutilizar o apoio financeiro; assinala, 

além disso, que, de acordo com o Tribunal 

de Contas Europeu e com base nos dados 

e nas estimativas fornecidos pelo BEI, a 

garantia atual é suficiente para um novo 

período de operações da secção 

Infraestruturas e Inovação, pelo que 

recomenda antes que se pondere apenas 

um aumento da garantia da UE para a 

secção PME, uma vez que isso reduzirá a 

fragmentação entre o FEIE e outros 

instrumentos financeiros; 

Or. en 

 

 


