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PT Unida na diversidade PT 

17.10.2018 A8-0313/19 

Alteração  19 

Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Solicita que sejam elaborados 

planos específicos para apoiar as 

economias dos países com défices da 

balança comercial e da balança corrente e 

dívidas insustentáveis, facultando 

recursos financeiros e prevendo as 

derrogações necessárias ao 

funcionamento das políticas comuns e 

relativas ao mercado único; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/20 

Alteração  20 

Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 7-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-B. Solicita a criação de programas de 

apoio para os Estados-Membros que 

pretendam negociar uma saída da área do 

euro com o fundamento de que a sua 

participação se tornou insustentável e 

insuportável; considera que tais 

programas devem prever uma 

indemnização adequada pelos prejuízos 

sociais e económicos causados pela 

adesão à moeda única; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/21 

Alteração  21 

Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Salienta a necessidade de uma 

estratégia de investimento da União 

coerente sob a forma de um programa de 

investimento da União para o 

desenvolvimento sustentável e o emprego, 

que deve ser dotado anualmente, ao longo 

de 10 anos, de um montante proveniente 

do orçamento da União, correspondente, 

no mínimo, a 2 % do PIB, programa esse 

que deve complementar esforços similares 

de investimento público envidados pelos 

Estados-Membros; observa que tal 

programa de investimento se financiaria 

parcialmente a si próprio através de um 

maior crescimento do PIB e das receitas 

fiscais; solicita à Comissão e ao Conselho 

que incluam recursos financeiros 

adicionais na sua proposta de orçamento 

para 2018; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/22 

Alteração  22 

Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 25-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 25-A. Salienta, com pesar, que os 

desastres afetam geralmente aqueles que 

têm menos meios para se proteger, sejam 

eles indivíduos ou os Estados; assinala 

que a resposta aos desastres naturais ou 

de origem humana deve ser tão célere 

quanto possível, de modo a que os danos 

sejam mínimos e as pessoas e os bens 

materiais possam ser salvos; realça a 

necessidade de um aumento adicional dos 

fundos, em particular nas rubricas 

orçamentais relacionadas com a 

prevenção e preparação para catástrofes 

na União, tendo em conta, 

nomeadamente, os incêndios na Grécia, 

em Espanha e em Portugal, que 

resultaram na perda trágica de vidas 

humanas e tiveram um impacto forte e 

dramático na população; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/23 

Alteração  23 

Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 36-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 36-A. Defende uma maior 

responsabilização da Comunidade pela 

salvaguarda dos valores naturais na Rede 

Natura 2000, em particular no que se 

refere ao seu financiamento; regista as 

dificuldades enfrentadas por diversos 

Estados-Membros ao nível da gestão dos 

projetos incluídos na Rede Natura 2000, 

devido à falta de um instrumento 

financeiro específico para o efeito que 

complemente a inclusão da biodiversidade 

nas políticas setoriais; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/24 

Alteração  24 

Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 36-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 36-B. Alerta para a necessidade de 

aumentar o financiamento com vista a 

atenuar o impacto das crises e da 

volatilidade dos mercados agrícolas, que 

foram e continuam a ser a fonte de um 

grande número de falências de empresas 

de pequena dimensão, contribuindo para 

a desertificação das zonas rurais e a 

concentração da produção; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/25 

Alteração  25 

Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 36-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 36-C. Sublinha que os desequilíbrios 

persistentes na cadeia de abastecimento 

alimentar, em que a posição dos 

produtores primários é consideravelmente 

mais frágil do que a dos outros 

intervenientes, devem levar a Comissão a 

tomar medidas no sentido de melhorar a 

transparência dos preços e das margens 

na cadeia de abastecimento alimentar, 

assegurando um preço justo à produção e 

melhorias a nível dos rendimentos dos 

pequenos e médios agricultores; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/26 

Alteração  26 

Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 36-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 36-D. Regista com preocupação que, em 

diversos Estados-Membros, o número 

anual de projetos financiados ao abrigo 

do programa LIFE + fica aquém da 

dotação indicativa; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/27 

Alteração  27 

Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 36-E (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 36-E.  Chama a atenção para os fatores 

de ameaça que pesam sobre inúmeros 

ecossistemas florestais, nomeadamente a 

propagação de espécies exóticas 

invasoras, as pragas (como o nemátodo do 

pinheiro e outros) e os incêndios 

florestais; considera que devem ser 

destinados recursos financeiros 

suficientes, através de programas e de 

medidas de apoio comunitárias, à 

avaliação do estado ecológico e 

fitossanitário das florestas e à sua 

reabilitação, incluindo a reflorestação; 

assinala que tais recursos se revestem de 

particular importância e urgência em 

alguns Estados-Membros, 

designadamente Portugal, Espanha e 

Grécia, na sequência dos múltiplos 

incêndios anteriormente registados nesses 

territórios; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/28 

Alteração  28 

Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 71-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 71-A.  Insta a um aumento da Reserva 

para Ajudas de Emergência (RAE) e do 

Fundo de Solidariedade da UE (FSUE), à 

luz dos desastres mais recentes e trágicos, 

designadamente os incêndios e a seca 

extrema na Grécia, em Portugal e em 

Espanha; 

Or. en 

 

 


