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Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento 

anterior à proposta da Comissão 

2015/2353(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Salienta que foram mobilizados meios 

orçamentais consequentes, embora 

insuficientes para combater as causas 

profundas da crise migratória e dos 

refugiados, tendo-se reforçado os 

programas específicos da União Europeia 

no âmbito da rubrica 4; recorda as medidas 

que foram tomadas, nomeadamente as 

reafetações a favor de medidas 

relacionadas com os migrantes e os 

refugiados, no valor de 170 milhões de 

EUR, durante o exercício de 2015, bem 

como a aprovação, em 2016, de um 

montante suplementar de 130 milhões de 

EUR no âmbito da rubrica 4 para as 

atividades relacionadas com os migrantes e 

os refugiados, juntamente com a 

redistribuição de 430 milhões de EUR no 

âmbito do Instrumento de Assistência de 

Pré-Adesão, do Instrumento de Cooperação 

para o Desenvolvimento e do Instrumento 

Europeu de Vizinhança; recorda, além 

disso, que, a fim de responder à dimensão 

externa da crise dos migrantes e dos 

refugiados, a Comissão apresentou várias 

propostas adicionais com incidência sobre 

o orçamento da União Europeia, como as 

propostas relativas à criação de fundos 

fiduciários da União Europeia (o Fundo 

Fiduciário Madad e o Fundo Fiduciário de 

Emergência para África, com um impacto 

12. Salienta que foram mobilizados meios 

orçamentais consequentes, embora 

insuficientes para combater as causas 

profundas da crise migratória e dos 

refugiados, tendo-se reforçado os 

programas específicos da União Europeia 

no âmbito da rubrica 4; recorda as medidas 

que foram tomadas, nomeadamente as 

reafetações a favor de medidas 

relacionadas com os migrantes e os 

refugiados, no valor de 170 milhões de 

EUR, durante o exercício de 2015, bem 

como a aprovação, em 2016, de um 

montante suplementar de 130 milhões de 

EUR no âmbito da rubrica 4 para as 

atividades relacionadas com os migrantes e 

os refugiados, juntamente com a 

redistribuição de 430 milhões de EUR no 

âmbito do Instrumento de Assistência de 

Pré-Adesão, do Instrumento de Cooperação 

para o Desenvolvimento e do Instrumento 

Europeu de Vizinhança; recorda, além 

disso, que, a fim de responder à dimensão 

externa da crise dos migrantes e dos 

refugiados, a Comissão apresentou várias 

propostas adicionais com incidência sobre 

o orçamento da União Europeia, como as 

propostas relativas à criação de fundos 

fiduciários da União Europeia (o Fundo 

Fiduciário Madad e o Fundo Fiduciário de 

Emergência para África, com um impacto 
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orçamental inicial avaliado em 570 milhões 

de EUR e 405 milhões de EUR, 

respetivamente), bem como à criação do 

Mecanismo de Apoio aos Refugiados a 

favor da Turquia, para o qual mil milhões 

de EUR serão transferidos a partir do 

orçamento da União Europeia, sem contar 

com um eventual financiamento adicional; 

salienta que a pressão sobre o orçamento 

da União vai continuar a aumentar, devido 

a outras ações previstas pela Comissão, 

como o «compromisso de Londres», ou a 

eventos como a Cimeira UE-Turquia, de 18 

de março de 2016; realça que os recursos 

orçamentais suplementares que serão 

disponibilizados também devem permitir a 

inclusão dos migrantes mais vulneráveis, 

em particular das mulheres, das crianças e 

das pessoas LGBTI; receia, contudo, que 

sejam necessárias mais medidas, tendo em 

conta a dimensão dos problemas que a 

União Europeia enfrenta; 

orçamental inicial avaliado em 570 milhões 

de EUR e 405 milhões de EUR, 

respetivamente), bem como à criação do 

Mecanismo de Apoio aos Refugiados a 

favor da Turquia, para o qual mil milhões 

de EUR serão transferidos a partir do 

orçamento da União Europeia, sem contar 

com um eventual financiamento adicional; 

salienta que a pressão sobre o orçamento 

da União vai continuar a aumentar, devido 

a outras ações previstas pela Comissão, 

como o «compromisso de Londres», ou a 

eventos como a Cimeira UE-Turquia, de 18 

de março de 2016; realça que os recursos 

orçamentais suplementares que serão 

disponibilizados também devem permitir a 

inclusão dos migrantes mais vulneráveis, 

em particular das mulheres e das crianças; 

receia, contudo, que sejam necessárias 

mais medidas, tendo em conta a dimensão 

dos problemas que a União Europeia 

enfrenta; 

Or. en 
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N.º 51 e subtítulo anterior 

 

Proposta de resolução Alteração 

Condicionalidade para garantir o direito 

fundamental da UE 

51. Insiste que todos os países devem 

assumir plenamente a quota de 

responsabilidade no contexto da crise dos 

refugiados e da decisão relativa ao 

mecanismo específico de reafetação; insta 

a Comissão a introduzir um mecanismo 

de bonificação-penalização financeira no 

que respeita ao cumprimento ou 

incumprimento por parte dos 

Estados-Membros dos seus compromissos 

ao abrigo das medidas aprovadas pela 

UE; defende que qualquer contribuição 

financeira proveniente de uma sanção a 

um Estado-Membro que não respeite estas 

medidas deve reverter para o orçamento 

da UE como receita extraordinária; 

 

 

Suprimido 

Or. en 

 

 


