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12.3.2018 A8-0062/38 

Alteração  38 

Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações para o orçamento de 2019 – Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 14-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  14-A. Sublinha que o Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos (FEIE) 

se tem revelado ineficaz para reduzir o 

défice de investimento na UE e salienta 

que os resultados alcançados até à data 

são insuficientes e, em muitos casos, não 

proporcionam adicionalidade nem valor 

acrescentado em comparação com os 

programas existentes do BEI; lamenta 

que a lista de projetos selecionados para 

receberem financiamento do FEIE inclua 

infraestruturas com elevado impacto 

ambiental, como biorrefinarias, 

siderurgias, instalações de regaseificação 

e armazenamento de gás e autoestradas; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/39 

Alteração  39 

Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

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. Recorda as conclusões do 

Conselho sobre as orientações 

orçamentais para 2019, que salientam a 

necessidade de prosseguir a 

racionalização das despesas 

administrativas da UE; insta todas as 

instituições a reduzirem, ou pelo menos 

congelarem, as suas despesas 

administrativas tanto quanto possível, 

bem como a solicitarem financiamento 

apenas para necessidades justificadas; 

recorda que uma cooperação mais 

aprofundada entre todas as instituições e 

organismos da UE, incluindo a partilha 

de serviços, é necessária para obter 

poupanças e fazer uma melhor utilização 

do orçamento da UE; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/40 

Alteração  40 

Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientações para o orçamento de 2019 – Secção III 

2017/2286(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 26-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  26-A. Sublinha que as dotações da 

União não devem ser utilizadas para 

financiar projetos caraterizados por 

alguma controvérsia e sem real valor 

acrescentado a nível económico, 

ambiental e social, como a nova ligação 

ferroviária Lyon-Turim; 

Or. en 

 

 


