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2.7.2018 A8-0247/6 

Alteração  6 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Recorda que o orçamento da UE 

para 2019 será o último da atual legislatura 

e será negociado em paralelo com as 

negociações sobre o próximo quadro 

financeiro plurianual (QFP) e a reforma 

dos recursos próprios da UE; recorda 

também que o Reino Unido se 

comprometeu a contribuir para os 

orçamentos anuais da União de 2019 e 

2020 e a participar na sua execução como 

se tivesse permanecido na União após 

março de 2019; 

2. Recorda que o orçamento da UE 

para 2019 será o último da atual legislatura 

e será negociado em paralelo com as 

negociações sobre o próximo quadro 

financeiro plurianual (QFP); recorda 

também que o Reino Unido se 

comprometeu a contribuir para os 

orçamentos anuais da União de 2019 e 

2020 e a participar na sua execução como 

se tivesse permanecido na União após 

março de 2019; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/7 

Alteração  7 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Louva o papel do Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos (FEIE) na 

redução do défice de investimento na UE; 

solicita, no âmbito de um melhor 

equilíbrio regional e setorial, o reforço da 

dimensão social da aplicação do FEIE, 

incluindo a inovação nos cuidados de 

saúde e na medicina, infraestruturas 

sociais, a proteção do ambiente, 

transportes sustentáveis, energias 

renováveis e infraestruturas de 

armazenamento de energia; reitera a sua 

posição de longa data, segundo a qual 

quaisquer novas iniciativas no âmbito do 

QFP devem ser financiadas através de 

novas dotações e não em detrimento dos 

programas existentes; reitera o seu 

compromisso de reforçar o Horizonte 

2020 e o MIE a fim de inverter na medida 

do possível os cortes efetuados nestes 

programas para financiar o 

prolongamento do FEIE no orçamento de 

2019; 

6. Lamenta o papel do Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos 

(FEIE), que não conseguiu reduzir o 

défice de investimento na UE; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/8 

Alteração  8 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Regista o compromisso para com 

uma nova estratégia da UE em matéria de 

defesa concretizada através do acordo 

sobre o Programa Europeu de 

Desenvolvimento Industrial no domínio 

da Defesa (PEDID), primeira etapa do 

Fundo Europeu de Defesa; considera que 

este compromisso comum contribuirá 

para a realização de economias de escala 

e para uma maior coordenação entre os 

Estados-Membros e as empresas, o que 

permitirá à UE manter a sua autonomia 

estratégica e tornar-se um verdadeiro 

interveniente a nível mundial; 

Suprimido 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/9 

Alteração  9 

Marco Zanni, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 52 

 

Proposta de resolução Alteração 

52. Regozija-se com o aumento do 

apoio às ações regionais nos Balcãs 

Ocidentais; considera, no entanto, que é 

necessário intensificar o apoio às 

reformas políticas; lamenta o aumento do 

apoio às reformas políticas na Turquia 
(IPA II) e expressa dúvidas quanto à sua 

coerência com a decisão da autoridade 

orçamental de reduzir as dotações desta 

categoria para o exercício orçamental em 

curso; reitera a sua posição, segundo a 

qual a atribuição de fundos às 

autoridades turcas no âmbito do IPA II 
deve ser subordinada ao preenchimento 

de condições respeitantes a melhorias no 

domínio dos direitos humanos, da 

democracia e do Estado de direito; solicita 
que, se não forem feitos progressos nestes 

domínios e estando consciente da limitada 

margem de manobra, as dotações desta 

rubrica sejam predominantemente 

canalizadas para os intervenientes da 

sociedade civil, com vista a aplicar 

medidas de apoio a objetivos relacionados 

com o Estado de direito, a democracia, os 

direitos humanos e a liberdade dos meios 

de comunicação social; apoia a tendência 

geral de redução das dotações atribuídas 

à Turquia para reformas políticas; 

52. Realça que o Instrumento de 

Assistência de Pré-Adesão (IPA II) 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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2.7.2018 A8-0247/10 

Alteração  10 

Marco Zanni, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 56 

 

Proposta de resolução Alteração 

56. Toma nota do aumento de 3,0 % da 

despesa da categoria 5 em comparação 

com o orçamento de 2018, num montante 

de até 9956,9 milhões de EUR (+291,4 

milhões de EUR) em dotações de 

autorização; observa que, no que respeita 

ao exercício orçamental precedente, o 

aumento é essencialmente motivado pela 

evolução das pensões (+116,7 milhões de 

EUR), que representam 20,2 % das 

despesas a título da categoria 5; assinala 

que, no projeto de orçamento, a 

percentagem das despesas administrativas 

permanece inalterada a um nível de 6,0 % 

em dotações de autorização; 

56. Lamenta o aumento de 3,0 % da 

despesa da categoria 5 em comparação 

com o orçamento de 2018, num montante 

de até 9956,9 milhões de EUR 

(+291,4 milhões de EUR) em dotações de 

autorização; lamenta que, no que respeita 

ao exercício orçamental precedente, o 

aumento seja essencialmente motivado 

pela evolução das pensões (+116,7 milhões 

de EUR), que representam 20,2 % das 

despesas a título da categoria 5; observa 

que se prevê um aumento adicional do 

número de pensionistas nos próximos 

anos e solicita, por conseguinte, uma 

revisão dos privilégios e das regalias do 

regime de pensões e subsídios da UE; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/11 

Alteração  11 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 57 

 

Proposta de resolução Alteração 

57. Reconhece os esforços envidados 

pela Comissão para integrar todas as 

possibilidades de poupança e 

racionalização das despesas não 

relacionadas com as remunerações no seu 

próprio orçamento; observa que a 

evolução das despesas da Comissão (+2,0 

%) se deve principalmente à adaptação 

automática das despesas com as 

remunerações e dos compromissos 

contratuais; toma nota, além disso, da 

redistribuição a nível interno do pessoal 

da Comissão para fazer face às novas 

prioridades; 

57. Lamenta que a evolução das 

despesas da Comissão (+2,0 %) se deva 

principalmente à adaptação automática das 

despesas com as remunerações e dos 

compromissos contratuais e solicita, por 

conseguinte, que essas regras sejam 

alteradas; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/12 

Alteração  12 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 60 

 

Proposta de resolução Alteração 

60. Toma nota do aumento global das 

dotações inscritas no projeto de orçamento 

para 2019 em favor das agências 

descentralizadas de +10,8 % (não tendo em 

conta as receitas afetadas) e +259 lugares; 

congratula-se com o facto de a maioria 
das agências aumentar o seu próprio 

orçamento, ao passo que a contribuição 

da UE diminui; observa, a este respeito, 

que o Parlamento analisa presentemente 

a possibilidade de alargar ulteriormente o 

financiamento das agências 

descentralizadas mediante o recurso a 

taxas; constata com satisfação que as 

agências «com novas tarefas» (ESMA, 

eu-LISA e Frontex) beneficiam de um 

aumento significativo das dotações e do 

quadro do pessoal; apela a um maior 

apoio financeiro às agências que lidam 

com os desafios da migração e da 

segurança; considera que a Europol e a 

Eurojust devem beneficiar de um maior 

reforço e que o EASO deve receber um 

financiamento adequado para a sua 

transformação em Agência Europeia para 

o Asilo; 

60. Lamenta o aumento global das 

dotações inscritas no projeto de orçamento 

para 2019 em favor das agências 

descentralizadas de +10,8 % (não tendo em 

conta as receitas afetadas) e +259 lugares e 

solicita uma revisão completa do papel 
das agências da UE, questionando se as 

suas tarefas e os seus objetivos não 

poderiam ser melhor realizados pelas 

atuais direções-gerais da Comissão 

Europeia ou pelos Estados-Membros, a 

fim de evitar a duplicação de papéis e de 

custos e melhorar a transparência; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/13 

Alteração  13 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 62 

 

Proposta de resolução Alteração 

62. Acolhe favoravelmente a criação 

de dois novos organismos da UE que 

serão considerados agências 

descentralizadas, respetivamente, a 

Procuradoria Europeia (EPPO) e a 

Autoridade Europeia do Trabalho (AET); 

observa que as dotações correspondentes 

à AET foram inscritas na reserva, na 

pendência da conclusão do processo 

legislativo; observa que a EPPO tem a sua 

sede no Luxemburgo e solicita-lhe que 

apresente aos dois ramos da autoridade 

orçamental todas as informações sobre a 

sua política imobiliária, em conformidade 

com o Regulamento Financeiro; 

considera que as novas agências devem 

ser criadas mediante a afetação de novos 

recursos e a criação de novos postos de 

trabalho, evitando todo o tipo de 

reafetação, a menos que seja claramente 

demonstrado que certas atividades são 

integralmente transferidas da Comissão 

ou de outros organismos existentes, como 

a Eurojust, para as novas agências; 

observa que a Eurojust continua a ser 

competente para tratar dos casos PIF, em 

estreita cooperação com a EPPO, estando 

ao mesmo tempo plenamente empenhada 

em assegurar a prestação de apoio 

operacional aos Estados-Membros na luta 

contra a criminalidade organizada, o 

Suprimido 
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terrorismo, a cibercriminalidade e a 

introdução clandestina de migrantes; 

recorda o disposto na abordagem comum 

relativamente às agências 

descentralizadas recentemente criadas; 

Or. en 

 

 


