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18.10.2017 A8-0299/13 

Alteração  13 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, Marina Albiol 

Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 – todas as secções 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Salienta que a posição do 

Parlamento sobre o orçamento para 2018 

reflete plenamente as prioridades políticas 

adotadas por uma esmagadora maioria 

nas suas resoluções, supracitadas, de 15 de 

março de 2017 sobre as orientações gerais 

e de 5 de julho de 2017 sobre um mandato 

para o trílogo; recorda que o crescimento 

sustentável, o emprego, em especial o 

emprego dos jovens, a segurança e as 

alterações climáticas estão no centro 

dessas prioridades; 

1. A posição do Parlamento sobre o 

orçamento para 2018 reflete as prioridades 

políticas adotadas nas suas resoluções, 

supracitadas, de 15 de março de 2017 sobre 

as orientações gerais e de 5 de julho de 

2017 sobre um mandato para o trílogo; 

insiste em que o emprego de longa 

duração, em especial o emprego dos 

jovens, o crescimento sustentável, as 

alterações climáticas e a solidariedade 

devem estar no centro das prioridades da 

UE; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/14 

Alteração  14 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Kostas 

Chrysogonos, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 – todas as secções 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Realça que a União continua a 

enfrentar diversos desafios e manifesta a 

convicção de que o orçamento da União, 

além de manter a disciplina orçamental, 
deve disponibilizar os recursos financeiros 

necessários para respeitar as prioridades 

políticas e permitir que a União encontre 

soluções concretas e reaja eficazmente a 

esses desafios; sublinha que a despesa da 

União deve basear-se no princípio do valor 

acrescentado europeu e deve respeitar o 

princípio da subsidiariedade; 

2. Realça que a União continua a 

enfrentar diversos desafios e manifesta a 

convicção de que o orçamento da União 

deve disponibilizar os recursos financeiros 

necessários para respeitar as prioridades 

políticas e permitir que a União encontre 

soluções concretas e reaja eficazmente a 

esses desafios; sublinha que a despesa da 

União deve basear-se no princípio do valor 

acrescentado europeu e deve respeitar o 

princípio da subsidiariedade; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/15 

Alteração  15 

Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, 

Stelios Kouloglou, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, 

Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel 

Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 – todas as secções 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Realça a necessidade de pôr 

imediatamente termo à tendência para 

políticas de austeridade, tanto a nível 

nacional como da UE; insiste em que seja 

viabilizada uma Europa social, um rumo 

em prol de empregos dignos, de qualidade 

e de longo prazo, de molde a ampliar a 

proteção social e a garantir uma 

cobertura em matéria de saúde e 

educação para todos, com base na coesão 

social, em comunidades integradas e 

setores públicos robustos, garantindo os 

mais elevados níveis de vida, um rumo 

que contemple as necessidades de 

desenvolvimento de cada região e 

Estado-Membro, em particular dos menos 

desenvolvidos, favorecendo uma 

convergência real entre as regiões e os 

Estados-Membros, e promovendo todos os 

esforços para reduzir eficazmente as 

disparidades económicas e sociais 

existentes; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/16 

Alteração  16 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, 

Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 – todas as secções 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 4-A. 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 nos 

territórios da UE um plano de 

investimento público mais abrangente e 

mais ambicioso, 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; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/17 

Alteração  17 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Marisa 

Matias, Luke Ming Flanagan, Jaromír Kohlíček 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 – todas as secções 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Manifesta a sua grande 

preocupação com o aumento da 

instabilidade e da incerteza dentro e fora 

da União; insiste na necessidade de uma 

nova abordagem, na necessidade de 

reequilibrar a abordagem da União em 

termos de coesão, integração, paz, 

desenvolvimento sustentável e direitos 

humanos; exorta a Comissão e os 

Estados-Membros a interligarem e 

impulsionarem os esforços de 

manutenção da paz e prevenção de 

conflitos; recorda a inspiração mundial 

decorrente do Acordo de Sexta-feira 

Santa, embora reconheça os desafios e as 

pressões sem precedentes decorrentes do 

referendo do Reino Unido, em 2016; 

exorta a Comissão e os Estados-Membros 

a reforçarem o seu apoio à reconciliação 

e a garantirem o compromisso da União 

de assegurar um apoio adicional ao 

financiamento da paz no Orçamento da 

União para 2018, de forma a garantir a 

paz, a estabilidade e a reconciliação na 

Irlanda. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/18 

Alteração  18 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, 

Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 – todas as secções 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Considera que, embora atualmente 

o pico da crise migratória e dos refugiados 

pareça ter diminuído, a União deve estar 

pronta para dar resposta a futuros 

acontecimentos imprevistos neste domínio 

e para adotar uma abordagem mais 

proativa no domínio da migração; exorta, 

por conseguinte, a Comissão a avaliar 

continuamente a adequação das dotações 

da categoria 3 e a tirar pleno partido de 

todos os instrumentos disponíveis ao 

abrigo do atual QFP para reagir de forma 

oportuna a quaisquer situações imprevistas 

que possam exigir financiamento adicional; 

recorda que, apesar de a União ter 

conseguido pôr em prática alguns 

mecanismos que ajudam a lidar com a 

situação, em 2017, ainda chegaram à 

Europa mais de cem mil refugiados e 

migrantes por via marítima, até à data, de 

acordo com o ACNUR; decide, portanto, 

reforçar, de forma limitada, o Fundo para 

o Asilo, a Migração e a Integração e o 

Fundo para a Segurança Interna, bem 

como as agências com responsabilidades 

no domínio do asilo, como o Gabinete 

Europeu de Apoio em matéria de Asilo 

(EASO), que necessitam de estar dotadas 

com recursos financeiros e humanos 

8. Considera que, embora atualmente 

o pico da crise migratória e dos refugiados 

pareça ter diminuído, a União deve estar 

pronta para dar resposta a futuros 

acontecimentos imprevistos neste domínio 

e para adotar uma abordagem mais 

proativa no domínio da migração; exorta, 

por conseguinte, a Comissão a avaliar 

continuamente a adequação das dotações 

da categoria 3 e a tirar pleno partido de 

todos os instrumentos disponíveis ao 

abrigo do atual QFP para reagir de forma 

oportuna a quaisquer situações imprevistas 

que possam exigir financiamento adicional; 

recorda que, apesar de a União ter 

conseguido pôr em prática alguns 

mecanismos que ajudam a lidar com a 

situação, em 2017, ainda chegaram à 

Europa mais de cem mil refugiados e 

migrantes por via marítima, até à data, de 

acordo com o ACNUR; decide, portanto, 

reforçar o Fundo para o Asilo, que 

necessita de estar dotado com recursos 

financeiros e humanos adequados; observa, 

uma vez mais, que o limite máximo da 

categoria 3 é manifestamente insuficiente 

para garantir um financiamento adequado 

tanto da dimensão interna da crise 

migratória e dos refugiados, como de 
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adequados; observa, uma vez mais, que o 

limite máximo da categoria 3 é 

manifestamente insuficiente para garantir 

um financiamento adequado tanto da 

dimensão interna da crise migratória e dos 

refugiados, como de programas 

prioritários, nomeadamente no setor da 

cultura e da cidadania; 

programas prioritários, nomeadamente no 

setor da cultura e da cidadania; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/19 

Alteração  19 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Marina Albiol 

Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, João Ferreira, Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 – todas as secções 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-A. Rejeita qualquer utilização do 

orçamento da UE para financiar um 

programa militarista da União; recorda 

que os fundos da UE, incluindo as 

subvenções da Comissão para a 

investigação, não podem financiar 

projetos militares; salienta que o conceito 

de tecnologia de dupla utilização não deve 

ser utilizado como brecha para financiar 

projetos com objetivos militares de facto, 

como drones para a guerra high tech e a 

vigilância no domínio da segurança; 

insiste num conjunto alternativo de 

programas que apoie uma Europa mais 

social, reforçando o desenvolvimento 

sustentável e uma maior procura interna 

respeitadora do ambiente com base na 

progressão dos salários, no pleno 

emprego com direitos, na proteção social, 

na erradicação da pobreza e da exclusão 

social, bem como na melhoria da coesão 

social e económica; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/20 

Alteração  20 

Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, 

Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 – todas as secções 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Conclui que, a fim de financiar 

adequadamente todas as necessidades 

prementes, e tendo em conta as reduzidas 

margens do QFP para 2018, será necessário 

recorrer a todos os mecanismos de 

flexibilidade previstos no regulamento 

relativo ao QFP; espera que o Conselho 

concorde com esta abordagem e que um 

acordo seja facilmente alcançado em sede 

de conciliação, a fim de permitir que a 

União esteja à altura dos desafios que se 

apresentem e lhes responda com eficácia; 

salienta que o desvio em relação a cada 

exercício orçamental a partir da 

programação inicial ao abrigo do atual 

QFP abona a favor de uma revisão em alta 

dos limites máximos do QFP pós-2020; 

16. Conclui que, a fim de financiar 

adequadamente todas as necessidades 

prementes, e tendo em conta as reduzidas 

margens do QFP para 2018, será necessário 

recorrer a todos os mecanismos de 

flexibilidade e de aumento substancial dos 

limites máximos previstos no regulamento 

relativo ao QFP; espera que o Conselho 

concorde com esta abordagem e que um 

acordo seja facilmente alcançado em sede 

de conciliação, a fim de permitir que a 

União esteja à altura dos desafios que se 

apresentem e lhes responda com eficácia; 

salienta que o desvio em relação a cada 

exercício orçamental a partir da 

programação inicial ao abrigo do atual 

QFP abona a favor de uma revisão em alta 

dos limites máximos do QFP pós-2020; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/21 

Alteração  21 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Jiří 

Maštálka, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, 

João Pimenta Lopes, Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 – todas as secções 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Salienta a importância de 

incentivar cooperação na investigação no 

domínio da defesa na Europa, a fim de 

colmatar as principais insuficiências em 

matéria de capacidades, num momento 

em que os desenvolvimentos e incertezas a 

nível internacional exigem cada vez mais 

que a Europa intensifique os seus 

esforços em matéria de defesa; considera 

que as despesas adicionais a nível da 

União no domínio da investigação em 

defesa deverão ser compensados por 

poupanças a nível nacional; apoia o 

aumento da dotação para a ação 

preparatória em matéria de investigação 

no domínio da defesa; solicita um 

programa de investigação no domínio da 

defesa com uma dotação orçamental 

específica no próximo quadro financeiro 

plurianual; reitera, no entanto, a sua 

posição de longa data de que as novas 

iniciativas devem ser financiadas através 

de novas dotações e não em detrimento 

dos programas da União já existentes; 

sublinha, além disso, a necessidade de 

melhorar a competitividade e a inovação 

na indústria de defesa europeia; 

Suprimido 
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  Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/22 

Alteração  22 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Liadh Ní Riada, Kostas 

Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018 – todas as secções 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 27-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 27-A. Salienta a necessidade de reforçar 

a política de coesão europeia em tempos 

de aprofundamento das disparidades 

regionais, económicas e sociais, pelo que 

propõe reverter todos os cortes propostos 

pelo Conselho nas rubricas relacionadas 

com o Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER); 

Or. en 

 

 


