
 

AM\1148272PT.docx  PE616.088v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

12.3.2018 A8-0062/1 

Alteração  1 

Daniele Viotti 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações gerais para a elaboração do orçamento de 2019, Secção III  

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

Subtítulo antes do n.° 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

Principais prioridades do orçamento da 

UE para 2019 

Um futuro sustentável 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/2 

Alteração  2 

Daniele Viotti 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações gerais para a elaboração do orçamento de 2019, Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Considera que as prioridades para o 

orçamento da UE para 2019 devem ser o 

crescimento, a inovação, a 

competitividade, o combate às alterações 

climáticas, a transição para as energias 

renováveis, a migração e a segurança; 

4. Considera que as prioridades para o 

orçamento da UE para 2019 devem ser o 

crescimento, a inovação, a 

competitividade, a segurança, o combate 

às alterações climáticas, a transição para as 

energias renováveis e a migração; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/3 

Alteração  3 

Daniele Viotti 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações gerais para a elaboração do orçamento de 2019, Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 33 

 

Proposta de resolução Alteração 

33. Considera que as agências da UE, 

os programas e as políticas envolvidas na 

gestão da migração e dos fluxos de 

refugiados e dos controlos nas fronteiras, 

ou com elas relacionadas, devem ser 

dotadas de recursos financeiros e humanos 

suficientes para fazer face à atual crise dos 

refugiados, relativamente aos quais os 

Estados-Membros devem igualmente 

assumir responsabilidades, em 

conformidade com o princípio da 

repartição dos encargos e as Convenções 

de Genebra; considera que, com vista a 

encontrar uma solução a longo prazo, a UE 

deve também demonstrar solidariedade 

através da promoção de condições para a 

paz e a prosperidade nos países de origem, 

conferindo maior ênfase ao investimento e 

às políticas de desenvolvimento, 

nomeadamente através da implementação 

do Fundo Europeu para o Desenvolvimento 

Sustentável (FEDS), do Instrumento de 

Cooperação para o Desenvolvimento (ICD) 

e do Instrumento de Ajuda Humanitária; 

reconhece a importância e o valor distinto 

da política de desenvolvimento, com 

prioridades como a erradicação da pobreza, 

a educação, a saúde e o desenvolvimento 

económico; sublinha a necessidade de 

apoiar as ações e os programas da Agência 

das Nações Unidas de Socorro e Obras; 

33. Considera que as agências da UE, 

os programas e as políticas envolvidas na 

gestão da migração e dos fluxos de 

refugiados e dos controlos nas fronteiras, 

ou com elas relacionadas, devem ser 

dotadas de recursos financeiros e humanos 

suficientes para fazer face à atual crise dos 

refugiados, relativamente aos quais os 

Estados-Membros devem igualmente 

assumir responsabilidades, em 

conformidade com o princípio da 

repartição dos encargos e as Convenções 

de Genebra; considera que, com vista a 

encontrar uma solução a longo prazo, a UE 

deve também demonstrar solidariedade 

através da promoção de condições para a 

paz e a prosperidade nos países de origem, 

conferindo maior ênfase ao investimento e 

às políticas de desenvolvimento, 

nomeadamente através da implementação 

do Fundo Europeu para o Desenvolvimento 

Sustentável (FEDS), do Instrumento de 

Cooperação para o Desenvolvimento (ICD) 

e do Instrumento de Ajuda Humanitária; 

reconhece a importância e o valor distinto 

da política de desenvolvimento, com 

prioridades como a erradicação da pobreza, 

a educação, a saúde e o desenvolvimento 

económico; sublinha a necessidade de 

apoiar as ações e os programas da Agência 

das Nações Unidas de Socorro e Obras; 
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salienta que uma das condições para a 

preservação da estabilidade e da 

prosperidade na UE é a estabilidade sua 

vizinhança; solicita, por conseguinte, à 

Comissão que garanta que seja conferida 

prioridade aos investimentos nos países 

vizinhos da UE, a fim de apoiar os esforços 

desenvolvidos para resolver os principais 

problemas neste domínio – migração, 

refugiados e desenvolvimento na 

vizinhança meridional e instabilidade na 

vizinhança oriental –, em parte devido a 

uma política externa russa que não está em 

conformidade com o direito internacional e 

as normas democráticas e de direitos 

humanos; realça que as novas prioridades 

políticas e os futuros desafios da UE, como 

a segurança e defesa, devem ser 

financiados por novas dotações e não por 

cortes em políticas e programas já 

existentes que são bem-sucedidos e 

importantes, como o desenvolvimento e a 

ajuda humanitária ou a política de 

vizinhança; realça, além disso, que a 

segurança e a política de desenvolvimento 

se influenciam mutuamente e que a 

segurança é uma condição importante para 

a construção de um Estado funcional; 

salienta que uma das condições para a 

preservação da estabilidade e da 

prosperidade na UE é a estabilidade na sua 

vizinhança; solicita, por conseguinte, à 

Comissão que garanta que seja conferida 

prioridade aos investimentos nos países 

vizinhos da UE, a fim de apoiar os esforços 

desenvolvidos para resolver os principais 

problemas neste domínio – migração, 

refugiados e desenvolvimento na 

vizinhança meridional e instabilidade na 

vizinhança oriental –, em parte devido a 

uma política externa russa que não está em 

conformidade com o direito internacional e 

as normas democráticas e de direitos 

humanos; realça que as novas prioridades 

políticas e os futuros desafios da UE, como 

a segurança e defesa, devem ser 

financiados por novas dotações e não por 

cortes em políticas e programas já 

existentes, como o desenvolvimento e a 

ajuda humanitária ou a política de 

vizinhança; realça, além disso, que a 

segurança e a política de desenvolvimento 

se influenciam mutuamente e que a 

segurança é uma condição importante para 

a construção de um Estado funcional; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/4 

Alteração  4 

Daniele Viotti 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações gerais para a elaboração do orçamento de 2019, Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 33 

 

Proposta de resolução Alteração 

33. Considera que as agências da UE, 

os programas e as políticas envolvidas na 

gestão da migração e dos fluxos de 

refugiados e dos controlos nas fronteiras, 

ou com elas relacionadas, devem ser 

dotadas de recursos financeiros e humanos 

suficientes para fazer face à atual crise dos 

refugiados, relativamente aos quais os 

Estados-Membros devem igualmente 

assumir responsabilidades, em 

conformidade com o princípio da 

repartição dos encargos e as Convenções 

de Genebra; considera que, com vista a 

encontrar uma solução a longo prazo, a UE 

deve também demonstrar solidariedade 

através da promoção de condições para a 

paz e a prosperidade nos países de origem, 

conferindo maior ênfase ao investimento e 

às políticas de desenvolvimento, 

nomeadamente através da implementação 

do Fundo Europeu para o Desenvolvimento 

Sustentável (FEDS), do Instrumento de 

Cooperação para o Desenvolvimento (ICD) 

e do Instrumento de Ajuda Humanitária; 

reconhece a importância e o valor distinto 

da política de desenvolvimento, com 

prioridades como a erradicação da pobreza, 

a educação, a saúde e o desenvolvimento 

económico; sublinha a necessidade de 

apoiar as ações e os programas da Agência 

das Nações Unidas de Socorro e Obras; 

33. Considera que as agências da UE, 

os programas e as políticas envolvidas na 

gestão da migração e dos fluxos de 

refugiados e dos controlos nas fronteiras, 

ou com elas relacionadas, devem ser 

dotadas de recursos financeiros e humanos 

suficientes para fazer face à atual crise dos 

refugiados, relativamente aos quais os 

Estados-Membros devem igualmente 

assumir responsabilidades, em 

conformidade com o princípio da 

repartição dos encargos e as Convenções 

de Genebra; considera que, com vista a 

encontrar uma solução a longo prazo, a UE 

deve também demonstrar solidariedade 

através da promoção de condições para a 

paz e a prosperidade nos países de origem, 

conferindo maior ênfase ao investimento e 

às políticas de desenvolvimento, 

nomeadamente através da implementação 

do Fundo Europeu para o Desenvolvimento 

Sustentável (FEDS), do Instrumento de 

Cooperação para o Desenvolvimento (ICD) 

e do Instrumento de Ajuda Humanitária; 

reconhece a importância e o valor distinto 

da política de desenvolvimento, com 

prioridades como a erradicação da pobreza, 

a educação, a saúde e o desenvolvimento 

económico; sublinha a necessidade de 

apoiar as ações e os programas da Agência 

das Nações Unidas de Socorro e Obras; 
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salienta que uma das condições para a 

preservação da estabilidade e da 

prosperidade na UE é a estabilidade sua 

vizinhança; solicita, por conseguinte, à 

Comissão que garanta que seja conferida 

prioridade aos investimentos nos países 

vizinhos da UE, a fim de apoiar os esforços 

desenvolvidos para resolver os principais 

problemas neste domínio – migração, 

refugiados e desenvolvimento na 

vizinhança meridional e instabilidade na 

vizinhança oriental –, em parte devido a 

uma política externa russa que não está em 

conformidade com o direito internacional e 

as normas democráticas e de direitos 

humanos; realça que as novas prioridades 

políticas e os futuros desafios da UE, como 

a segurança e defesa, devem ser 

financiados por novas dotações e não por 

cortes em políticas e programas já 

existentes que são bem-sucedidos e 

importantes, como o desenvolvimento e a 

ajuda humanitária ou a política de 

vizinhança; realça, além disso, que a 

segurança e a política de desenvolvimento 

se influenciam mutuamente e que a 

segurança é uma condição importante 
para a construção de um Estado funcional; 

salienta que uma das condições para a 

preservação da estabilidade e da 

prosperidade na UE é a estabilidade sua 

vizinhança; solicita, por conseguinte, à 

Comissão que garanta que seja conferida 

prioridade aos investimentos nos países 

vizinhos da UE, a fim de apoiar os esforços 

desenvolvidos para resolver os principais 

problemas neste domínio – migração, 

refugiados e desenvolvimento na 

vizinhança meridional e instabilidade na 

vizinhança oriental –, em parte devido a 

uma política externa russa que não está em 

conformidade com o direito internacional e 

as normas democráticas e de direitos 

humanos; realça que as novas prioridades 

políticas e os futuros desafios da UE, como 

a segurança e defesa, devem ser 

financiados por novas dotações e não por 

cortes em políticas e programas já 

existentes que são bem-sucedidos e 

importantes, como o desenvolvimento e a 

ajuda humanitária ou a política de 

vizinhança; realça, além disso, que a 

segurança e a política de desenvolvimento 

se influenciam mutuamente e que ambas 

são condições importantes para a 

construção de um Estado funcional, bem 

como estruturas administrativas que 

funcionem sem corrupção e normas 

mínimas nos setores social, da saúde e da 

economia; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/5 

Alteração  5 

Daniele Viotti 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações gerais para a elaboração do orçamento de 2019, Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 33 

 

Proposta de resolução Alteração 

33. Considera que as agências da UE, 

os programas e as políticas envolvidas na 

gestão da migração e dos fluxos de 

refugiados e dos controlos nas fronteiras, 

ou com elas relacionadas, devem ser 

dotadas de recursos financeiros e humanos 

suficientes para fazer face à atual crise dos 

refugiados, relativamente aos quais os 

Estados-Membros devem igualmente 

assumir responsabilidades, em 

conformidade com o princípio da 

repartição dos encargos e as Convenções 

de Genebra; considera que, com vista a 

encontrar uma solução a longo prazo, a UE 

deve também demonstrar solidariedade 

através da promoção de condições para a 

paz e a prosperidade nos países de origem, 

conferindo maior ênfase ao investimento e 

às políticas de desenvolvimento, 

nomeadamente através da implementação 

do Fundo Europeu para o Desenvolvimento 

Sustentável (FEDS), do Instrumento de 

Cooperação para o Desenvolvimento (ICD) 

e do Instrumento de Ajuda Humanitária; 

reconhece a importância e o valor distinto 

da política de desenvolvimento, com 

prioridades como a erradicação da pobreza, 

a educação, a saúde e o desenvolvimento 

económico; sublinha a necessidade de 

apoiar as ações e os programas da Agência 

das Nações Unidas de Socorro e Obras; 

33. Considera que as agências da UE, 

os programas e as políticas envolvidas na 

gestão da migração e dos fluxos de 

refugiados e dos controlos nas fronteiras, 

ou com elas relacionadas, devem ser 

dotadas de recursos financeiros e humanos 

suficientes para fazer face à atual crise dos 

refugiados, relativamente aos quais os 

Estados-Membros devem igualmente 

assumir responsabilidades, em 

conformidade com o princípio da 

repartição dos encargos e as Convenções 

de Genebra; considera que, com vista a 

encontrar uma solução a longo prazo, a UE 

deve também demonstrar solidariedade 

através da promoção de condições para a 

paz e a prosperidade nos países de origem, 

conferindo maior ênfase ao investimento e 

às políticas de desenvolvimento, 

nomeadamente através da implementação 

do Fundo Europeu para o Desenvolvimento 

Sustentável (FEDS), do Instrumento de 

Cooperação para o Desenvolvimento (ICD) 

e do Instrumento de Ajuda Humanitária; 

reconhece a importância e o valor distinto 

da política de desenvolvimento, com 

prioridades como a erradicação da pobreza, 

a educação, a saúde e o desenvolvimento 

económico; sublinha a necessidade de 

apoiar as ações e os programas da Agência 

das Nações Unidas de Socorro e Obras 
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salienta que uma das condições para a 

preservação da estabilidade e da 

prosperidade na UE é a estabilidade sua 

vizinhança; solicita, por conseguinte, à 

Comissão que garanta que seja conferida 

prioridade aos investimentos nos países 

vizinhos da UE, a fim de apoiar os esforços 

desenvolvidos para resolver os principais 

problemas neste domínio – migração, 

refugiados e desenvolvimento na 

vizinhança meridional e instabilidade na 

vizinhança oriental –, em parte devido a 

uma política externa russa que não está em 

conformidade com o direito internacional e 

as normas democráticas e de direitos 

humanos; realça que as novas prioridades 

políticas e os futuros desafios da UE, como 

a segurança e defesa, devem ser 

financiados por novas dotações e não por 

cortes em políticas e programas já 

existentes que são bem-sucedidos e 

importantes, como o desenvolvimento e a 

ajuda humanitária ou a política de 

vizinhança; realça, além disso, que a 

segurança e a política de desenvolvimento 

se influenciam mutuamente e que a 

segurança é uma condição importante para 

a construção de um Estado funcional; 

(UNRWA); salienta que uma das condições 

para a preservação da estabilidade e da 

prosperidade na UE é a estabilidade da sua 

vizinhança; solicita, por conseguinte, à 

Comissão que garanta que seja conferida 

prioridade aos investimentos nos países 

vizinhos da UE, a fim de apoiar os esforços 

desenvolvidos para resolver os principais 

problemas neste domínio – migração, 

refugiados e desenvolvimento na 

vizinhança meridional e instabilidade na 

vizinhança oriental –, em parte devido a 

uma política externa russa que não está em 

conformidade com o direito internacional e 

as normas democráticas e de direitos 

humanos; realça que as novas prioridades 

políticas e os futuros desafios da UE, como 

a segurança e defesa, devem ser 

financiados por novas dotações e não por 

cortes em políticas e programas já 

existentes que são bem-sucedidos e 

importantes, como o desenvolvimento e a 

ajuda humanitária ou a política de 

vizinhança; realça, além disso, que a 

segurança e a política de desenvolvimento 

se influenciam mutuamente e que a 

segurança é uma condição importante para 

a construção de um Estado funcional; 

Or. en 

 

 


