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3.7.2017 A8-0249/23 

Alteração  23 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, 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 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. Critica e denuncia com veemência 

o facto de o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE) não ter 

colmatado o défice de investimento 

existente na UE; salienta que, em sua 

substituição, deveria ter sido aplicado um 

plano de investimento público mais 

abrangente e mais ambicioso nos 
territórios da UE para contribuir para a 

implementação de investimentos 

estruturais estratégicos que teriam 

produzido um elevado nível de valor 

acrescentado para a economia, o setor 

público, o ambiente e a sociedade; 
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intercâmbio de informações; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/24 

Alteração  24 

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 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Regista com agrado as iniciativas 

da UE nos domínios da investigação, do 

desenvolvimento tecnológico e das 

aquisições em matéria de defesa, que 

contribuirão para a realização de 

economias de escala neste setor e para 

uma maior coordenação entre os Estados-

Membros, e, se forem desenvolvidas 

corretamente, permitirão racionalizar as 

despesas de defesa e realizar economias a 

nível nacional; sublinha igualmente a 

necessidade de melhorar a 

competitividade e inovação na indústria 

de defesa europeia; recorda a sua posição 

anterior de que as novas iniciativas neste 

domínio deverão ser financiadas por 

fundos adicionais e não em detrimento 

dos programas existentes, nomeadamente 

o Mecanismo Interligar a Europa (MIE); 

Suprimido 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/25 

Alteração  25 

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 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»; considera que essas 

propostas, apesar de serem suscetíveis de 

reforçar a consciência europeia, são 

insuficientes, pelo que insiste na 

necessidade de programas que visem 

reforçar a integração social e reduzir as 

disparidades sociais através da criação de 

empregos estáveis e sustentáveis; salienta 

que os novos projetos devem ser 

financiados por recursos financeiros novos 

e insta a um reforço de todos os 

programas existentes que visem melhorar 

a inclusão social e a integração; reitera o 

seu anterior apelo à Comissão para que 

apresente propostas relevantes a este 

respeito; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/26 

Alteração  26 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, 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 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Deplora profundamente o Pilar 

Europeu dos Direitos Sociais proposto e o 

documento de reflexão sobre a dimensão 

social da Europa, que são enganosos e 

imprecisos e pretendem desviar a atenção 

das políticas de austeridade que 

contribuíram de forma determinante para 

a profunda crise económica que afetou a 

UE e fomentaram condições de trabalho 

precárias e desigualdades entre mulheres 

e homens; condena a Proclamação 

Interinstitucional sobre o Pilar Europeu 

dos Direitos Sociais, que visa instituir um 

baixo nível generalizado de direitos 

sociais em toda a Europa, enfraquecendo 

assim os direitos laborais e sociais dos 

trabalhadores, aprofundando a 

exploração e o empobrecimento dos 

cidadãos e, simultaneamente, legitimando 

instrumentos antissociais e 

antidemocráticos, tais como o quadro de 

governação económica, o Semestre 

Europeu e o Tratado Orçamental; afirma 

que só é possível dispor de políticas 

sociais reais com outra Europa, uma 

Europa que abandone o quadro de 

austeridade, as políticas em matéria de 

competitividade, a liberalização e a 

desregulamentação do mercado de 

trabalho, que comprometem os direitos 

sociais e laborais nos Estados-Membros e 
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eliminam os salários; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/27 

Alteração  27 

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 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 

anteriores políticas nacionais; 

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, a fim de combater 

eficazmente o desemprego dos jovens; 

insiste na necessidade de dar uma resposta 

eficaz ao desemprego jovem em toda a 

União Europeia; salienta que a IEJ 

necessita de recursos suplementares para 

combater o desemprego dos jovens de 

forma eficaz, pelo que exorta a Comissão 

e o Conselho a reforçarem as dotações 

desta iniciativa de forma considerável; 

sublinha que só uma IEJ sólida pode 

contribuir para a realização do objetivo 

prioritário da União de crescimento e de 

criação de empregos dignos, de qualidade 

e a longo prazo, bem como das 

necessárias qualificações; salienta que a 
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IEJ deve ser substancialmente reforçada e 

melhorada para que o seu impacto tenha 

um verdadeiro valor acrescentado europeu 

para as políticas de emprego dos jovens 

nos Estados-Membros, e insiste no facto 

de esta iniciativa não substituir o 

financiamento de anteriores políticas 

nacionais; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/28 

Alteração  28 

Martina Michels, 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 10-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 10-A. Manifesta a sua grande 

preocupação com as sugestões constantes 

do documento de reflexão da Comissão 

sobre o futuro das finanças da UE que 

visam reduzir o financiamento da política 

de coesão, vincular mais estreitamente o 

financiamento à governação económica, 

ao Semestre Europeu e às chamadas 

reformas estruturais, bem como prever 

um maior recurso aos instrumentos 

financeiros; está convicto de que é 

necessário manter a parte do orçamento 

destinado à política de coesão pós-2020 a 

um nível que seja pelo menos igual ou 

mesmo superior ao nível atual, tendo em 

conta os complexos desafios internos e 

externos aos quais a política terá de dar 

resposta para cumprir os seus objetivos; 

considera que esta política não pode, em 

circunstância alguma, ser enfraquecida, 

nem mesmo como consequência do 

Brexit, e que a parte do orçamento total 

da UE que lhe é consagrada não deve ser 

reduzida mediante canalização de fundos 

para novos desafios; opõe-se às 

condicionalidades macroeconómicas e 

sublinha que a relação entre a política de 

coesão e os processos de governação 

económica no âmbito do Semestre 

Europeu deve ser equilibrada, recíproca e 

não punitiva para todas as partes 
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interessadas; opõe-se à fixação de metas 

quantitativas vinculativas para a 

utilização dos instrumentos financeiros e 

sublinha que a utilização destes 

instrumentos não deve conduzir a uma 

redução das subvenções ou do orçamento 

da UE de um modo geral; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/29 

Alteração  29 

Miguel Viegas, 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 18-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 18-A. Solicita uma avaliação do Fundo 

Europeu de Investimento (FEI), em 

particular no que se refere ao seu impacto 

na criação de emprego permanente e de 

qualidade, na criação e desenvolvimento 

de PME e no crescimento económico a 

nível local, regional e nacional; salienta 

que o FEI não promove uma verdadeira 

política de investimento para acabar com 

o desemprego, em especial nas regiões 

mais pobres e nos Estados-Membros 

periféricos; manifesta a sua oposição ao 

atual QFP, sublinhando a necessidade 

premente de implementar novas medidas 

específicas que incidam no apoio às 

pessoas mais carenciadas e no 

crescimento e desenvolvimento das 

regiões mais pobres que foram 

particularmente expostas às 

consequências das políticas de 

austeridade; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/30 

Alteração  30 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes 

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 23-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 23-A. Condena veementemente o 

financiamento, através do programa 

Horizonte 2020, das empresas israelitas 

que participam ativamente na violação, 

por parte de Israel, do direito 

internacional e dos direitos humanos nos 

territórios palestinianos; considera que 

nenhuma empresa que leve a cabo 

atividades de investigação para fins 

militares deve receber financiamento do 

orçamento da UE; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/31 

Alteração  31 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes 

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 33-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 33-A. Condena o reforço das medidas 

que visem a militarização da UE; rejeita a 

Estratégia Europeia de Segurança, a 

Política Externa e de Segurança Comum 

(PESC) e a Política Comum de Segurança 

e Defesa (PCSD); solicita que seja posto 

termo à cooperação entre a UE e a NATO 

e opõe-se à atual política de expansão da 

NATO; insiste no desmantelamento de 

todas as bases militares estrangeiras na 

Europa; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/32 

Alteração  32 

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 55-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 55-A. Recorda a decisão tomada pelo 

Parlamento no quadro do processo 

orçamental de 2017, que prevê a criação 

de um serviço de interpretação para 

linguagem gestual internacional para 

todos os debates em sessão plenária, e 

exorta a administração a executar esta 

decisão sem demora; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/33 

Alteração  33 

Miguel Viegas, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 

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

Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

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 15-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 15-A. Destaca a importância do Fundo 

de Solidariedade da União Europeia 

(FSUE), criado para responder a 

catástrofes naturais de grandes 

proporções e expressar a solidariedade 

europeia para com regiões sinistradas na 

Europa, e toma nota da proposta de 

aumento das dotações para autorizações e 

das dotações para pagamentos 

consagradas ao FSUE; exorta a Comissão 

a avaliar sem demora se será necessário 

um novo aumento, tendo em conta, 

designadamente, os sismos em Itália e os 

incêndios em Espanha e em Portugal (de 

que resultou uma trágica perda de vidas 

humanas), que tiveram um forte e 

dramático impacto em termos humanos, 

particularmente em regiões 

desfavorecidas; apela à adaptação das 

regras de mobilização deste fundo, de 

modo a permitir uma mobilização mais 

flexível e atempada, abrangendo um vasto 

leque de catástrofes com impactos 

significativos e reduzindo o tempo entre a 

ocorrência da catástrofe e a 

disponibilização dos fundos; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/34 

Alteração  34 

Martina Michels, Stelios Kouloglou 

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 

Citação 7-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a sua resolução, 

de 13 de junho de 2017, sobre os 

elementos constitutivos de uma política de 

coesão da UE pós-20201, 

 ___________________ 

1 Textos Aprovados, P8_TA(2017)0254. 

Or. en 

 

 


