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18.10.2017 A8-0299/45 

Alteração  45 

Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 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. Salienta o facto de o orçamento da 

União não estar a dar respostas concretas 

às prioridades políticas com que a União 

se depara; recorda que o crescimento 

sustentável, o emprego, a recuperação 

económica, a migração e a segurança 

estão no cerne dessas prioridades; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/46 

Alteração  46 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório  

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 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Mantém o seu empenho 

relativamente aos compromissos assumidos 

durante as negociações relativas ao FEIE, 

nomeadamente minimizar o impacto dos 

cortes relacionados com o FEIE no 

Horizonte 2020 e no Mecanismo 

Interligar a Europa (MIE) no âmbito do 

processo orçamental anual; propõe, por 

conseguinte, compensar esses cortes 

através da reposição do perfil anual 

inicial de ambos os programas, a fim de 

permitir que estes alcancem plenamente 

os objetivos estabelecidos aquando da 

aprovação da legislação pertinente; 

4. Mantém o seu empenho 

relativamente aos compromissos assumidos 

durante as negociações relativas ao FEIE, 

nomeadamente minimizar o impacto dos 

cortes relacionados com o FEIE no 

Horizonte 2020 no âmbito do processo 

orçamental anual; sublinha que o FEIE se 

revelou ineficaz para reduzir o défice de 

investimento na União e salienta que os 

resultados alcançados até à data são 

insignificantes e não trazem 

adicionalidade nem valor acrescentado 

em comparação com os programas 

existentes do BEI; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/47 

Alteração  47 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Rosa D'Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Repõe os montantes que o 

Conselho propôs cortar no PO; não 

compreende a lógica por detrás dos cortes 

propostos, por exemplo, ao Horizonte 

2020 e ao Mecanismo Interligar Europa 

(MIE), que já são afetados pelas 

reafetações em benefício do FEIE, ou às 

políticas externas; rejeita, em todo o caso, 

a intenção manifestada pelo Conselho de 

visar as rubricas orçamentais cuja taxa de 

execução ou capacidade de absorção sejam 

baixas, visto que tal não é sustentado 

pelos dados reais relativos à aplicação e 

não tem em conta os padrões de aplicação 

variáveis de determinados programas; 

15. Lamenta os cortes propostos pelo 

Conselho ao PO para o ponto relacionado 

com a prevenção e preparação para 

catástrofes na União; congratula-se com 

os cortes propostos relativos ao 

Mecanismo Interligar Europa (MIE), uma 

vez que as dotações da União não devem 

ser utilizadas para financiar projetos 

caracterizados por controvérsia e sem um 

verdadeiro valor acrescentado em termos 

económicos, ambientais e sociais, como a 

nova ligação ferroviária entre Lyon e 

Turim. Congratula-se com a intenção 

manifestada pelo Conselho de visar as 

rubricas orçamentais cuja taxa de execução 

ou capacidade de absorção sejam baixas; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/48 

Alteração  48 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Fixa o nível global das dotações 

para 2018 em 162 597 930 901 EUR em 

dotações para autorizações e 146 712 004 

932 EUR em dotações para pagamentos; 

17. Lamenta que o nível global das 

dotações para 2018 tenha sido ficado em 

162 547 930 901 EUR em dotações para 

autorizações e em 146 637 004 930 EUR 

em dotações para pagamentos; solicita 

uma redução dessas rubricas, onde 

possível, para obter poupanças, a fim de 

evitar o desperdício do dinheiro dos 

contribuintes; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/49 

Alteração  49 

Marco Valli, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 25-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 25-A. Insta a Comissão a assegurar um 

nível adequado de dotações que permitam 

ao Laboratório de Referência da União 

Europeia para as Alternativas à 

Experimentação em Animais (EURL 

ECVAM) exercer eficazmente as suas 

funções e atribuições enumeradas no 

anexo VII da Diretiva 2010/63/UE, com 

especial referência à coordenação e 

promoção do desenvolvimento e da 

utilização de alternativas à 

experimentação em animais, 

nomeadamente nos domínios da 

investigação básica e aplicada e dos 

ensaios regulamentares; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/50 

Alteração  50 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 34-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 34-A. Recorda que o dinheiro dos 

contribuintes não deve ser utilizado para 

apoiar a reprodução ou a criação de 

touros para touradas; considera que a 

reprodução ou a criação para esse fim 

não deve ser elegível para pagamentos de 

base e solicita à Comissão que apresente 

uma proposta destinada a alterar a 

legislação vigente nessa matéria; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/51 

Alteração  51 

Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 50 

 

Proposta de resolução Alteração 

50. Decide reduzir o apoio às reformas 

políticas na Turquia, tendo em conta a 

preocupante deterioração da situação do 

ponto de vista da democracia, do Estado de 

Direito e dos direitos humanos; decide 

colocar na reserva uma parte das 

dotações remanescentes, que serão 

libertadas quando a Turquia alcançar 

progressos mensuráveis no domínio do 

Estado de Direito, da democracia, dos 

direitos humanos e da liberdade de 

imprensa, com o objetivo de reafetar essas 

dotações em benefício dos intervenientes 

da sociedade civil para fins de aplicação de 

medidas que apoiem estes objetivos; 

50. Decide suspender o apoio às 

reformas políticas na Turquia, tendo em 

conta a preocupante deterioração da 

situação do ponto de vista da democracia, 

do Estado de Direito e dos direitos 

humanos; sublinha que a Turquia deve 

realizar progressos mensuráveis no 

domínio do Estado de Direito, da 

democracia, dos direitos humanos e da 

liberdade de imprensa, com o objetivo de 

reafetar essas dotações em benefício dos 

intervenientes da sociedade civil para fins 

de aplicação de medidas que apoiem estes 

objetivos; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/52 

Alteração  52 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 59 

 

Proposta de resolução Alteração 

59. Considera que os cortes efetuados 

pelo Conselho não refletem as 

necessidades reais e, assim, põem em 

causa as despesas administrativas já 

racionalizadas significativamente; repõe, 

então, os montantes do PO relativamente 

a todas as despesas administrativas da 

Comissão, incluindo as despesas de apoio 

administrativo e de estudos nas 

categorias 1 a 4; 

59. Congratula-se com os cortes 

efetuados pelo Conselho e salienta que 

todas as despesas administrativas 

relacionadas com a categoria V devem ser 

reduzidas tanto quanto possível através de 

uma otimização eficiente e económica dos 

custos da União; solicita a renegociação 

dos atuais contratos de arrendamento a 

fim de obter poupanças; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/53 

Alteração  53 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 

 

Proposta de resolução Alteração 

76. Lamenta a prática recorrente do 

Conselho de aumentar a taxa de redução 

forfetária padrão para as instituições da 

União; considera que esta prática tem um 

efeito de distorção particularmente 

importante nos orçamentos das 
instituições com taxas de redução 

historicamente precisas; entende que esta 

prática não constitui uma redução 

específica nem um exemplo de boa gestão 

financeira; repõe, por conseguinte, a taxa 

de redução ao nível do PO; 

76. Congratula-se com a prática 

recorrente do Conselho de aumentar a taxa 

de redução para as instituições da União; 

salienta que todas as despesas 

administrativas relacionadas com as 
instituições da União devem ser reduzidas 

tanto quanto possível para se obter 

poupanças e evitar o desperdício do 

dinheiro dos contribuintes; solicita uma 

renegociação mais baixa dos atuais 

contratos de arrendamento; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/54 

Alteração  54 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 77 

 

Proposta de resolução Alteração 

77. Mantém o nível global do seu 

orçamento para 2018 em 1 953 483 373 

EUR, conforme aprovado na sua 

resolução, supracitada, de 5 de abril de 
2017; introduz ajustes técnicos neutros do 

ponto de vista orçamental, a fim de 

refletir os dados atualizados que não 

estavam disponíveis no início do ano; 

77. Lamenta que o nível do seu 

orçamento para 2018 tenha sido fixado em 

1 953 483 373 EUR e não tenha sido 

reduzido em comparação com 2017; 

Or. en 

 

 


