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19.10.2017 A8-0299/59 

Alteração  59 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENL 

 

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. Reitera as suas preocupações 

relativamente aos fundos do orçamento da 

UE e ao seu papel para a obtenção de 

respostas concretas para as necessidades 

dos cidadãos e para as dificuldades 

crescentes que enfrentam, como o 

desemprego, a recessão económica, a 

pobreza, a crise migratória e as ameaças 

em matéria de segurança; sublinha a 

necessidade de avaliar adequadamente 

quais os fundos que podem ser objeto de 

uma melhor gestão a nível nacional para 
respeitar plenamente o princípio da 

subsidiariedade; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/60 

Alteração  60 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENL 

 

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 

 

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. Sublinha que o Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos (FEIE) 

fracassou na tarefa de assegurar o 

crescimento e combater o desemprego; 

propõe, por conseguinte, que o seu 

financiamento seja parado para que os 

Estados-Membros possam usar esse 

dinheiro em benefício real dos seus 

cidadãos. 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/61 

Alteração  61 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENL 

 

 

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 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Manifesta preocupação com o facto 

de o desemprego dos jovens permanecer 

em níveis sem precedentes e exprime a sua 

convicção de que são necessárias mais 

ações para que o futuro de uma geração 

inteira de jovens europeus não fique 

comprometido; decide, por conseguinte, 

reforçar a Iniciativa para o Emprego dos 

Jovens (IEJ) para além do nível proposto 

pela Comissão para 2018; salienta que 

este reforço deve ser considerado 

suplementar em relação à dotação global 

estabelecida politicamente para o IEJ no 

âmbito da revisão intercalar do QFP, não 

constituindo uma simples antecipação de 

dotações para o orçamento de 2018; 

6. Manifesta preocupação com o facto 

de o desemprego dos jovens permanecer 

em níveis sem precedentes; salienta que a 

Iniciativa para o Emprego dos Jovens 

(IEJ) não foi capaz de dar resposta a esta 

situação; considera que as iniciativas em 

matéria de política de emprego e política 

social deveriam provir sobretudo dos 

Estados-Membros e que a solução para os 

problemas dos cidadãos não pode passar 

pela imposição de mais restrições pela 

UE, uma vez que são os próprios 

Estados-Membros quem está melhor 

posicionado para responder às 

expectativas dos seus cidadãos, incluindo 

a nível social e económico; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/62 

Alteração  62 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENL 

 

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 

adequados; observa, uma vez mais, que o 

8. Reconhece que, apesar da 

mobilização de meios orçamentais 

significativos durante 2015, 2016 e 2017 

para fazer face à crise migratória e dos 

refugiados, ainda não foi encontrada uma 

solução; chama a atenção para o fracasso 

das políticas da União na prevenção dos 

fluxos migratórios e do tráfico de seres 

humanos; 
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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; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/63 

Alteração  63 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENL 

 

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 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Salienta que a categoria 3 tem sido 

muito solicitada nos últimos anos para 

dar resposta aos desafios resultantes da 

crise migratória e dos refugiados e que 

tais ações devem continuar pelo tempo 

que for necessário; insiste, contudo, em 

que, atendendo às recentes preocupações 

em matéria de segurança na União, o 

financiamento ao abrigo desta categoria 

também incida especialmente em medidas 

que permitam reforçar a segurança dos 

cidadãos da União; decide, por este 

motivo, reforçar as agências no domínio 

da justiça e dos assuntos internos, que 

têm sido afetadas pela falta de recursos 

humanos e financeiros nos últimos anos 

devido ao aumento da carga de trabalho e 

às tarefas suplementares; 

9. Reitera as suas preocupações 

acerca do papel desempenhado por 

instrumentos como o Fundo para a 

Segurança Interna (FSI) e o Fundo para o 

Asilo, a Migração e a Integração (FAMI) 

na gestão dos efeitos da crise migratória e 

dos refugiados; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/64 

Alteração  64 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENL 

 

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-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 50-A. Salienta que é imperativo parar 

imediatamente todo o financiamento 

destinado à Turquia, um país que não 

respeita diversos princípios básicos da 

liberdade e da democracia. 

Or. en 

 

 


