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2.7.2018 A8-0247/14 

Alteração  14 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 – Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Congratula-se com a proposta da 

Comissão e considera que a mesma 

corresponde largamente às prioridades do 

Parlamento; pretende continuar a 

reforçar programas fundamentais e a 

assegurar um nível adequado de 

financiamento que corresponda a esses 

programas; regista o aumento de 3,1 % das 

dotações para autorizações e a percentagem 

inferior do RNB em comparação com a 

registada em 2018, tanto no que se refere 

às dotações de autorização (1 % em 

comparação com 1,02 %) como às 

dotações de pagamento (0,9 % em 

comparação com 0,92 %); 

3. Regista a proposta da Comissão; 

pretende defender programas fundamentais 

e assegurar um nível adequado de 

financiamento que corresponda a esses 

programas, efetuando poupanças em 

projetos que, até ao momento, não 

tenham demonstrado um verdadeiro valor 

acrescentado; regista o aumento de 3,1 % 

das dotações para autorizações e a 

percentagem inferior do RNB em 

comparação com a registada em 2018, 

tanto no que se refere às dotações de 

autorização (1 % em comparação com 

1,02 %) como às dotações de pagamento 

(0,9 % em comparação com 0,92 %); 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/15 

Alteração  15 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 – Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Congratula-se com os reforços 

propostos para o programa Horizonte 2020, 

o Mecanismo Interligar a Europa (MIE), o 

programa Erasmus + e os programas que 

contribuem para aumentar a segurança dos 

cidadãos da UE; chama, porém, a atenção 

para a necessidade de reforçar o apoio às 

PME, que são essenciais para o 

crescimento económico e a criação de 

emprego, e de afetar recursos adequados à 

digitalização da indústria da UE e à 

promoção das competências digitais e do 

empreendedorismo digital, bem como para 

programas de apoio aos jovens, em 

especial o ErasmusPro; relembra a sua 

convicção de que o orçamento do 

programa Erasmus + para 2019 tem de ser, 

pelo menos, duplicado; 

4. Congratula-se com os reforços 

propostos para o programa Horizonte 2020, 

o Mecanismo Interligar a Europa (MIE), o 

programa Erasmus + e os programas que 

contribuem para aumentar a segurança dos 

cidadãos da UE; salienta que o 

financiamento do MIE deve visar a 

consecução de objetivos que garantam um 

verdadeiro valor acrescentado económico, 

ambiental e social para os Estados-

Membros, não devendo ser utilizado para 

financiar projetos cuja concretização 

esteja envolta em controvérsia; chama, 

porém, a atenção para a necessidade de 

reforçar o apoio às PME, que são 

essenciais para o crescimento económico e 

a criação de emprego, e de afetar recursos 

adequados à digitalização da indústria da 

UE e à promoção das competências digitais 

e do empreendedorismo digital, bem como 

para programas de apoio aos jovens, em 

especial o ErasmusPro; relembra a sua 

convicção de que o orçamento do 

programa Erasmus + para 2019 tem de ser, 

pelo menos, duplicado; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/16 

Alteração  16 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

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. Regista o papel do Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos (FEIE) na 

redução do défice de investimento na UE; 

lamenta que o FEIE também tenha 

financiado infraestruturas com um 

elevado impacto ambiental e uma 

adicionalidade duvidosa; 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, as 

infraestruturas sociais, a proteção do 

ambiente, transportes sustentáveis, energias 

renováveis e respetivas infraestruturas de 

armazenamento; 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;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/17 

Alteração  17 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 – Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  10-A. Insta a Comissão a ponderar, com 

caráter de urgência, a possibilidade de 

excluir do cálculo do défice, no contexto 

do Semestre Europeu, o cofinanciamento 

de projetos financiados pelos FEEI nas 

denominadas regiões menos 

desenvolvidas;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/18 

Alteração  18 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 – Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 28-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  28-A. Destaca a importância de excluir 

do cálculo dos défices nacionais, no 

âmbito do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento, a reconstrução sustentável, 

os investimentos em estruturas 

antissísmicas e todas as medidas de 

prevenção da instabilidade 

hidrogeológica, incluindo os 

investimentos cofinanciados através dos 

FEEI e abrangidos pelo objetivo temático 

n.º 5 («Promover a adaptação às 

alterações climáticas e a prevenção e 

gestão de riscos»); 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/19 

Alteração  19 

Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 – Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 30-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  30-A. Destaca a necessidade de prestar a 

devida atenção à mobilidade urbana 

sustentável no âmbito dos FEEI e do 

Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER), reforçando as 

sinergias entre as fontes de financiamento 

e os programas, nomeadamente com vista 

a concluir a infraestrutura de 

carregamento para veículos elétricos (VE) 

e a promover a instalação de hardware; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/20 

Alteração  20 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

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, relativa à 

administração, 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; 

considera que é necessário rever a 

Decisão 2005/684/CE relativa ao Estatuto 

dos Deputados ao Parlamento Europeu, 

nomeadamente para alterar o artigo 14.º e 

alinhar os direitos à pensão dos deputados 

com os sistemas de segurança social dos 

cidadãos dos Estados-Membros, tanto no 

que diz respeito ao cálculo do montante da 

pensão, como no que concerne aos 

requisitos de idade e de descontos para ter 

direito à pensão; apela a um novo cálculo 

das pensões pagas a partir do orçamento da 

UE a antigos deputados que tenham 

adquirido direitos de pensão antes ou 

depois da entrada em vigor do atual 

Estatuto; assinala que, no projeto de 

orçamento, a percentagem das despesas 

administrativas permanece inalterada a um 

nível de 6,0 % em dotações de autorização; 
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2.7.2018 A8-0247/21 

Alteração  21 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

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. Insta a Comissão a envidar todos 

os esforços possíveis para integrar todas as 

possibilidades de poupança e 

racionalização das despesas 

administrativas; 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; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/22 

Alteração  22 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 – Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 60-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  60-A. Apela à realização de uma análise 

exaustiva para identificar poupanças e 

melhorar a eficiência através da 

cooperação administrativa, bem como 

para avaliar possíveis fusões de agências 

que desempenhem tarefas semelhantes; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/23 

Alteração  23 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório  

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 – Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 60-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  60-B. Salienta que os custos de 

relocalização da Agência Europeia de 

Medicamentos (EMA) e da Autoridade 

Bancária Europeia (EBA) devem ser 

transparentes e que a contribuição da UE 

não deve, em caso algum, ser aumentada 

devido à dupla relocalização da EMA, isto 

é, a relocalização para as instalações 

temporárias e, subsequentemente, para as 

instalações definitivas; 

Or. en 

 

 


