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19.10.2017 A8-0299/70 

Alteração  70 

Jonathan Arnott 

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 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Manifesta o seu apoio político ao 

estabelecimento do Corpo Europeu de 

Solidariedade (ESC) e acolhe 

favoravelmente a proposta legislativa 

apresentada neste sentido pela Comissão; 

considera, porém, que, na pendência de 

uma decisão sobre o financiamento do 

Corpo Europeu de Solidariedade e da 

adoção do regulamento pertinente ao 

abrigo do processo legislativo ordinário, 
não deve ser inscrito qualquer montante 

para este fim no orçamento de 2018; 

decide, por conseguinte, que as dotações e 

as reafetações em causa, inscritas pela 

Comissão no projeto de orçamento para 

2018 (PO), devem ser canceladas, por 

enquanto, visto que as decisões relativas 

ao orçamento para 2018 não devem 

influenciar, de modo algum, o resultado 

das negociações legislativas; reitera o seu 

compromisso firme no sentido de integrar 

imediatamente a decisão relativa ao 

financiamento do ESC no orçamento para 

o próximo ano através de um orçamento 

retificativo, no caso de as negociações 

relativas ao regulamento pertinente não 

ficarem concluídas antes do 

encerramento do processo orçamental 

relativo a 2018;  

5. Manifesta a sua oposição ao 

estabelecimento do Corpo Europeu de 

Solidariedade (ESC) e rejeita a proposta 

legislativa apresentada neste sentido pela 

Comissão; considera que não deve ser 

inscrito qualquer montante para este fim no 

orçamento de 2018; decide, por 

conseguinte, que as dotações e as 

reafetações em causa, inscritas pela 

Comissão no projeto de orçamento para 

2018 (PO), devem ser definitivamente 

canceladas;  

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/71 

Alteração  71 

Jonathan Arnott 

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 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 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/72 

Alteração  72 

Jonathan Arnott, 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 61-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 61-A. Exige, na sequência das recentes 

revelações sobre as despesas de viagem 

dos membros da Comissão, um maior 

grau de prestação de contas através da 

garantia de que estas informações sejam 

disponibilizadas ao público; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/73 

Alteração  73 

Jonathan Arnott 

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 84-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 84-A. Está firmemente convicto de que 

foi um erro isentar os grupos políticos dos 

anteriores objetivos de redução de pessoal 

e, ademais, opõe-se à decisão de lhes 

conceder um aumento de 76 lugares 

compensado por estas reduções na 

administração; considera, por 

conseguinte, que o número de lugares 

para os grupos políticos deve sofrer uma 

redução de 76 e uma redução de 5 %; 

Or. en 

 

 


