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12.3.2018 A8-0062/24 

Alteração  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações para o orçamento de 2019 - Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 11-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  11-A. Afirma que o orçamento da UE 

pode e deve ser um instrumento que apoie 

o desarmamento, incluindo o 

desarmamento nuclear, e reitera que a 

defesa e a promoção da paz devem ser 

vistas como uma prioridade para os 

Estados-Membros da UE; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/25 

Alteração  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações para o orçamento de 2019 - Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 18-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  18-A. Solicita o fortalecimento das 

rubricas orçamentais que promovam 

respostas efetivas ao acolhimento e 

inclusão social de refugiados e migrantes; 

rejeita todas as medidas orçamentais e 

políticas que promovam a externalização 

das fronteiras da UE, como a FRONTEX, 

a corrida armamentista ou a militarização 

das relações internacionais, propostas 

pela UE; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/26 

Alteração  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações para o orçamento de 2019 - Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 18-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  18-B. Rejeita fortemente qualquer 

intenção de reduzir a dotação orçamental 

para a coesão e defende, pelo contrário, o 

seu reforço substancial; rejeita a intenção 

de aumentar o financiamento da indústria 

de armamento, do militarismo e do 

intervencionismo externo da UE, 

nomeadamente através da transferência 

de fundos da política de coesão; deplora a 

intenção de canalizar recursos do 

orçamento para o militarismo, o 

securitarismo e a interferência externa, 

opção que está na raiz de vários conflitos 

armados contemporâneos, assim como 

dos fluxos migratórios e do saque de 

recursos nos países em desenvolvimento; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/27 

Alteração  27 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações para o orçamento de 2019 - Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 20-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 20-A. Salienta que a política externa da 

União, em particular a Estratégia Global 

da EU, e demais instrumentos são 

políticas que reforçam o intervencionismo 

externo da UE e o militarismo, para além 

de seguirem a política da UE de restringir 

os direitos, liberdades e garantias dos 

cidadãos; por conseguinte, rejeita 

qualquer tipo de utilização do orçamento 

que contribua para o reforço destas 

políticas de ação externa da UE; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/28 

Alteração  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações para o orçamento de 2019 - Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 25-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  25-A. Solicita a criação de programas de 

apoio aos Estados-Membros que desejem 

negociar uma saída do Euro, alegando 

que a sua participação se tornou 

insustentável; considera que estes 

programas, entre outros aspetos, devem 

prever uma compensação adequada pelo 

dano social e económico causado pela 

adesão e permanência na moeda única; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/29 

Alteração  29 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações para o orçamento de 2019 - Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 22-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 22-A. Solicita a criação de planos 

específicos para apoiar as economias dos 

países que enfrentem maiores 

dificuldades e com maiores défices 

acumulados, nomeadamente os países que 

foram alvo de intervenções da Troica; 

considera que esses planos devem prever 

recursos financeiros adequados e 

fornecer as derrogações necessárias no 

que se refere ao funcionamento do 

mercado único e às políticas comuns; 

Or. pt 
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1.3.2018 A8-0062/30 

Alteração  30 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações para o orçamento de 2019 - Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 29-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 29-A. Salienta a necessidade de 

mecanismos de regulação pública da 

produção e dos mercados, de forma a 

assegurar preços justos à produção e um 

rendimento estável e justo aos 

agricultores; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/31 

Alteração  31 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações para o orçamento de 2019 - Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 30-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 30-A. Defende um reforço do Fundo 

Europeu dos Assuntos Marítimos e das 

Pescas (FEAMP), dirigido 

prioritariamente ao apoio à pesca de 

pequena escala, costeira e artesanal, 

melhorando as condições de segurança 

das frotas, as condições de trabalho, de 

saúde e de higiene a bordo, à melhoria do 

conhecimento sobre o estado dos 

recursos, contribuindo para a capacitação 

científica e técnica das instituições de 

I&D dos Estados-Membros, bem como à 

criação de mecanismos de compensação e 

de apoio aos rendimentos dos pescadores 

em função da instabilidade associada à 

atividade da pesca; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/32 

Alteração  32 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações para o orçamento de 2019 - Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 30-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 30-B. Defende a criação de um programa 

orientado para as necessidades específicas 

do setor pesqueiro nas regiões 

ultraperiféricas, recuperando o 

POSEI-Pescas; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/33 

Alteração  33 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações para o orçamento de 2019 - Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-A. Rejeita a utilização do orçamento 

da UE para financiar estratégias de 

liberalização e de privatização, como as 

plasmadas nos sucessivos pacotes 

ferroviários ou no projeto do Céu Único 

Europeu, que são sinónimo de 

degradação de qualidade e segurança dos 

serviços prestados, de intensificação da 

exploração dos trabalhadores dos 

transportes e de subjugação deste setor 

estratégico aos interesses das 

multinacionais; 

Or. pt 

 

 

 


