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12.3.2018 A8-0062/6 

Alteração  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

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

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que os crescentes 

movimentos populistas e extremistas nos 

Estados-Membros apresentaram e 

fomentaram informações enganosas sobre 

a UE e o seu orçamento, salientando a 

necessidade de informação melhor e mais 

transparente;  

Suprimido 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/7 

Alteração  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

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 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Salienta que, de acordo com os 

dados do Eurostat e contrariamente à 

narrativa populista, os cidadãos estão 

otimistas quanto ao futuro da UE; realça 

que a União deve cumprir as suas tarefas 

e responsabilidades e envidar mais 

esforços para melhorar as vidas presentes 

e futuras dos seus cidadãos, mas também 

para os proteger de práticas comerciais e 

económicas desleais no mercado mundial, 

ajudando-os simultaneamente a colher os 

seus benefícios; sublinha que é necessário 

enfrentar os desafios das alterações 

climáticas e das ameaças à segurança 

internacional; considera que, a fim de 

satisfazer estas expectativas e estes 

compromissos, a UE deve, no âmbito da 

sua esfera de competências, ter um 

melhor desempenho, a fim de apoiar a 

criação de crescimento e emprego 

sustentáveis e de reduzir o fosso do nível 

de vida entre os cidadãos da UE em todas 

as suas regiões, no pleno respeito da 

Estratégia Europa 2020, dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas e do acordo de Paris; destaca a 

necessidade de preparar a economia 

europeia e os cidadãos da UE para as 

oportunidades da digitalização; considera 

que combater as causas profundas da 

migração e pôr termo aos diversos tipos de 

2. Salienta que, contrariamente à 

narrativa da UE, os cidadãos europeus não 

estão otimistas quanto ao futuro da UE, 

como ficou claramente demonstrado em 

diversas eleições realizadas em vários 

países europeus;  
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discriminação, tais como a discriminação 

das mulheres ou das pessoas LGBTI, 

também representam importantes desafios 

para 2019;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/8 

Alteração  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

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 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Considera que o orçamento da UE 

para 2019 deve reforçar todos os 

instrumentos pertinentes para a luta 

contra o desemprego dos jovens, 

especialmente nas regiões da UE que 

registam atrasos em termos económicos, 

prestando especial atenção à melhoria das 

competências profissionais e empresariais 

e da mobilidade, ao reconhecimento de 

qualificações a todos os níveis da 

educação e da formação profissional, e 

apoiar o crescimento, a competitividade, a 

criação de emprego, os investimentos em 

infraestruturas, a inovação, a 

investigação e as PME; sublinha que o 

desemprego dos jovens, que tem um 

elevado impacto social, é um dos maiores 

desafios a nível europeu; 

3. Considera que o orçamento da UE 

para 2019 deve ser mais eficiente, 

transparente e baseado no desempenho, e 

deve reduzir as despesas administrativas e 

desperdícios de dinheiro ao mesmo tempo 

que toma também em linha de conta as 

restrições económicas sentidas por vários 

Estados-Membros; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/9 

Alteração  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

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 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Congratula-se com a prorrogação e 

o reforço do Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE), cujo 

fundo de garantia aumentado 

desempenha um papel fundamental na 

redução do défice de investimento na UE; 

recorda que o fundo de garantia do FEIE 

foi financiado em parte a expensas do 

Horizonte 2020 e do Mecanismo 

Interligar a Europa (MIE), apesar de 

ambos serem programas a longo prazo, 

orientados para o futuro; reitera a sua 

posição de longa data segundo a qual 

todas as novas iniciativas devem ser 

financiadas através de novas dotações, e 

não através de reafetações, e os danos 

causados aos programas existentes têm de 

ser corrigidos através do processo 

orçamental anual; reitera que os cortes 

nesses programas devem ser invertidos 

tanto quanto possível;  

13. Lamenta a prorrogação e o reforço 

do Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos (FEIE), que não conseguiu 

cumprir as promessas de garantia do 

crescimento e de combate ao desemprego, 

conduzindo a um desperdício total do 

dinheiro dos contribuintes;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/10 

Alteração  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

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 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Congratula-se com o compromisso 

recentemente assumido pelos Estados-

Membros em prol de uma nova agenda de 

defesa da UE, que visa aumentar o poder 

de influência e o poder de coerção, e 

considera que o mesmo está de acordo 

com as preocupações de segurança dos 

cidadãos, à luz do aumento da 

instabilidade mundial agravada por novos 

tipos de ameaças; apoia a recente 

iniciativa da Comissão de lançar o 

Programa Europeu de Desenvolvimento 

Industrial no domínio da Defesa 

(PEDID), como primeira fase do Fundo 

Europeu de Defesa; exige que o PEDID 

seja financiado exclusivamente através de 

margens não afetadas e/ou instrumentos 

especiais e não, por conseguinte, de 

reafetações a partir de programas 

existentes; 

15. Rejeita qualquer tentativa de 

utilizar o orçamento da UE para despesas 

militares ou de defesa; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/11 

Alteração  11 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

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 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Solicita o aumento do 

financiamento para combater o fenómeno 

da radicalização que alimenta o 

extremismo violento no interior da União 

Europeia; considera que este objetivo pode 

ser atingido através do fomento da 

integração e do combate à discriminação, 

ao racismo, à xenofobia, ao 

fundamentalismo e ao discurso e à 

narrativa de ódio; 

17. Apoia os esforços dos 

Estados-Membros para combater o 

fenómeno da radicalização islâmica, que 

alimenta o extremismo violento no interior 

da União Europeia; considera que os 

Estados-Membros podem alcançar este 

objetivo através de uma estrita vigilância 

das fronteiras, do fomento da assimilação 

e do combate ao fundamentalismo islâmico 

e ao discurso e à narrativa de ódio; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/12 

Alteração  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

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 

33. Chama a atenção para o fracasso 

das políticas europeias na prevenção dos 

fluxos migratórios e do tráfico de seres 

humanos; reconhece que, apesar da 

mobilização de meios orçamentais 

significativos nos últimos exercícios para 

fazer face à crise migratória e dos 

refugiados, ainda não foi encontrada uma 

solução; reitera as suas preocupações 

com o 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; 
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programas da Agência das Nações Unidas 

de Socorro e Obras; 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; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/13 

Alteração  13 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

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 35 

 

Proposta de resolução Alteração 

35. Realça que o Instrumento de 

Assistência de Pré-Adesão (IPA) deve 

essencialmente facilitar as reformas 

políticas e económicas nos países do 

alargamento, entre outros objetivos; 

convida, neste contexto, a Comissão a 

avaliar melhor os fundos do IPA na sua 

proposta para o orçamento de 2019, tendo 

em consideração a deterioração da 

situação política na Turquia e a 

necessidade urgente de combater a 

crescente radicalização nos Estados dos 

Balcãs; 

35. Realça que o Instrumento de 

Assistência de Pré-Adesão (IPA) não deve 

ser utilizado para apoiar a Turquia, um 

país que não respeita vários dos princípios 

básicos da liberdade e da democracia; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/14 

Alteração  14 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

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 39-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  39-A.  Solicita que as dotações de 

autorização inscritas no orçamento da UE 

não sejam aumentadas enquanto não se 

encontrar uma solução definitiva para 

estabilizar a acumulação de pedidos de 

pagamento por liquidar; 

Or. en 

 

 


