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18.10.2017 A8-0299/33 

Alteração  33 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Kostas 

Chrysogonos, Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes 

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 35-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 35-C.  Apela a uma maior 

responsabilização da União na 

salvaguarda dos valores naturais na Rede 

Natura 2000, em particular no que se 

refere ao seu financiamento; assinala as 

dificuldades enfrentadas por diversos 

Estados-Membros, em particular ao nível 

da gestão dos projetos incluídos na Rede 

Natura 2000, devido à falta de um 

instrumento financeiro específico que 

complemente a inclusão da biodiversidade 

nas políticas setoriais; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/34 

Alteração  34 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier 

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

Ferreira, João Pimenta Lopes 

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 35-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 35-D.  Regista com preocupação que, em 

diversos Estados-Membros, o número 

anual de projetos financiados ao abrigo 

do programa LIFE + fica aquém da 

dotação indicativa; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/35 

Alteração  35 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol 

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

Vallina, João Ferreira,  João Pimenta Lopes 

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 35-E (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 35-E.  Chama a atenção para os fatores 

de ameaça que pesam sobre inúmeros 

ecossistemas florestais, nomeadamente a 

propagação de espécies exóticas 

invasoras, pragas (como o nemátodo do 

pinheiro e outros) e os incêndios 

florestais; considera que devem ser 

destinados recursos financeiros 

suficientes, através de programas e de 

medidas de apoio comunitárias, à 

avaliação da saúde ecológica e 

fitossanitária das florestas e à sua 

reabilitação, incluindo a reflorestação; 

assinala que tais recursos se revestem de 

particular importância e urgência em 

alguns Estados-Membros, 

designadamente Portugal e Espanha, na 

sequência dos sucessivos incêndios de 

dimensão nacional ocorridos no passado; 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/36 

Alteração  36 

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

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Marisa Matias, 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 37 

 

Proposta de resolução Alteração 

37. Observa que, embora o número de 

migrantes que atravessam as rotas do 

Mediterrâneo central e oriental para a 

União tenha diminuído nos primeiros nove 

meses de 2017, continua a existir pressão 

na rota do Mediterrâneo ocidental; refere 

que mais de cem mil migrantes e 

refugiados entraram na Europa por mar nos 

primeiros nove meses de 2017, com mais 

de 75 % a chegarem a Itália e os restantes 

divididos entre Grécia, Chipre e Espanha; 

considera que é necessário mais 

financiamento para cobrir integralmente as 

necessidades da União no domínio da 

migração, nomeadamente através do 

Fundo para o Asilo, a Migração e a 

Integração, a fim de apoiar os 

Estados-Membros na melhoria das medidas 

e práticas de integração para as pessoas 

que necessitam de proteção internacional, 

em especial os menores não 

acompanhados, e, se necessário, na 

realização de operações de regresso para 

os que não têm direito a proteção, 

respeitando plenamente o princípio de 

não repulsão; insiste igualmente, neste 

contexto, que o EASO deve estar equipado 

com recursos financeiros e humanos 

37. Observa que o número de migrantes 

que atravessam as rotas do Mediterrâneo 

central e oriental para a União diminuiu 

nos primeiros nove meses de 2017; refere 

que mais de cem mil migrantes e 

refugiados entraram na Europa por mar nos 

primeiros nove meses de 2017, com mais 

de 75 % a chegarem a Itália e os restantes 

divididos entre Grécia, Chipre e Espanha; 

considera que é necessário mais 

financiamento para cobrir integralmente as 

necessidades dos migrantes, dos 

beneficiários e das pessoas carecidas de 

proteção internacional, em especial os 

menores não acompanhados, inclusive 

através do Fundo para o Asilo, a Migração 

e a Integração, a fim de apoiar os 

Estados-Membros na melhoria das medidas 

e práticas de integração; insiste igualmente, 

neste contexto, que o EASO deve estar 

equipado com recursos financeiros e 

humanos adequados para permitir que a 

agência desempenhe as tarefas que lhe 

foram confiadas; 
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adequados para permitir que a agência 

desempenhe as tarefas que lhe foram 

confiadas; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/37 

Alteração  37 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 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 47 

 

Proposta de resolução Alteração 

47. Considera que deve ser conferida 

prioridade aos vizinhos mais próximos da 

UE e às medidas orientadas para a 

resolução dos principais desafios que estes 

enfrentam, nomeadamente a crise 

migratória e dos refugiados e os 

correspondentes desafios em matéria 

humanitária na vizinhança meridional, 

bem como a agressão russa na vizinhança 

oriental; entende que a estabilidade e a 

prosperidade na vizinhança da UE são 

benéficas, tanto para as regiões em causa, 

como para a União no seu conjunto; reitera 

o seu apelo para se aumentar o apoio ao 

processo de paz no Médio Oriente, à 

Autoridade Palestiniana e à UNRWA, a 

fim de fazer face às necessidades 

crescentes, com vista a atingir o objetivo 

declarado da União de promover o 

desenvolvimento e a estabilidade na região 

e apoiar a resiliência dos palestinianos; 

reitera que o apoio aos países que estão a 

aplicar os acordos de associação celebrados 

com a União é essencial para facilitar as 

reformas políticas e económicas, mas 

salienta que este apoio só deve ser mantido 

se esses países respeitarem os critérios de 

elegibilidade, em especial no que se refere 

47. Considera que deve ser conferida 

prioridade aos vizinhos mais próximos da 

UE e às medidas orientadas para a 

resolução dos principais desafios que estes 

enfrentam, nomeadamente a crise 

migratória e os correspondentes desafios 

humanitários na vizinhança meridional; 

entende que a estabilidade e a prosperidade 

na vizinhança da UE são benéficas, tanto 

para as regiões em causa, como para a 

União no seu conjunto; reitera o seu apelo 

para se aumentar o apoio ao processo de 

paz no Médio Oriente, à Autoridade 

Palestiniana e à UNRWA, a fim de fazer 

face às necessidades crescentes, com vista 

a atingir o objetivo declarado da União de 

promover o desenvolvimento e a 

estabilidade na região e apoiar a resiliência 

dos palestinianos; reitera que o apoio aos 

países que estão a aplicar os acordos de 

associação celebrados com a União é 

essencial para facilitar as reformas políticas 

e económicas, mas salienta que este apoio 

só deve ser mantido se esses países 

respeitarem os critérios de elegibilidade, 

em especial no que se refere ao Estado de 

Direito e ao funcionamento das instituições 

democráticas; decide, assim, aumentar os 
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ao Estado de Direito e ao funcionamento 

das instituições democráticas; decide, 

assim, aumentar os recursos destinados ao 

Instrumento Europeu de Vizinhança (IEV), 

ao Instrumento de Assistência de Pré-

Adesão (IPA) e à assistência 

macrofinanceira (AMF); 

recursos destinados ao Instrumento 

Europeu de Vizinhança (IEV), ao 

Instrumento de Assistência de Pré-Adesão 

(IPA) e à assistência macrofinanceira 

(AMF); 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/38 

Alteração  38 

Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu, Marisa Matias, Kostas 

Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 

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

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 47-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 47-A.  Apela à União e aos seus 

Estados-Membros, com caráter de 

urgência, a colocarem a saúde sexual e 

reprodutiva e direitos conexos (SDSR) no 

centro das suas políticas e, em particular, 

a combaterem o impacto dramático da 

regra «global gag» (lei da mordaça), 

aumentando significativamente o 

financiamento nacional e comunitário 

desses programas; apela à União e aos 

Estados-Membros para que apoiem, em 

particular, a mobilização de todos os 

instrumentos financeiros externos da 

União e o lançamento de um fundo 

internacional, a fim de continuar a 

financiar o acesso ao controlo da 

natalidade, o aborto seguro e legal, 

programas de luta contra o VIH/SIDA, a 

saúde materna e outras ameaças à saúde, 

permitindo e facilitando o acesso às 

organizações de ajuda que trabalham 

nestes domínios; exorta a União e os seus 

Estados-Membros a desenvolverem todos 

os esforços no sentido de colmatar o 

défice de financiamento após a adoção da 

regra «global gag» pela Administração 

dos EUA, que proíbe todas as 
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organizações de ajuda externa que 

prestam serviços no domínio da saúde 

sexual e reprodutiva e serviços jurídicos; 

considera esta regra como um ataque 

direto e um revés para os direitos das 

mulheres e das raparigas;  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/39 

Alteração  39 

Miguel Viegas, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso 

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

João Pimenta Lopes 

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 72-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 72-A.  Insta a um aumento da Reserva 

para Ajudas de Emergência (RAE) e do 

Fundo de Solidariedade da UE (FSUE), à 

luz dos desastres mais recentes e trágicos, 

designadamente os incêndios e a seca 

extrema em Portugal e no Estado 

espanhol;  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/40 

Alteração  40 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol 

Guzmán, Marisa Matias 

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 75-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 75-A. Considera que o orçamento da UE 

deve integrar uma nova rubrica para os 

recursos próprios da União, sob a forma 

de novos impostos, como o imposto sobre 

o rendimento das sociedades para as 

empresas multinacionais, um imposto 

sobre as emissões de carbono, ou um 

imposto sobre as transações financeiras;  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/41 

Alteração  41 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

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 76-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 76-A. Salienta a necessidade da criação 

urgente de uma autoridade europeia 

habilitada a combater a evasão fiscal; 

Or. en 



 

AM\1137725PT.docx  PE611.503v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

18.10.2017 A8-0299/42 

Alteração  42 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, 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 78 

 

Proposta de resolução Alteração 

78. Regista que o nível da previsão de 

receitas e despesas para o orçamento de 

2018 corresponde a 18,88 %, percentagem 

que é inferior à atingida em 2017 (19,25 

%) e corresponde ao nível mais baixo da 

categoria 5 nos últimos quinze anos;  

78. Regista que o nível da previsão de 

receitas e despesas para o orçamento de 

2018 corresponde a 18,88 %, percentagem 

que é inferior à atingida em 2017 (19,25 

%) e corresponde ao nível mais baixo da 

categoria 5 nos últimos quinze anos; 

reitera, no entanto, que o esforço para o 

nível de despesas para o Parlamento 

Europeu mais baixo possível não deve 

ocorrer à custa de uma redução da 

capacidade do Parlamento para o seu 

trabalho legislativo ordinário; 

Or. en 

 

 


