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4.7.2016 A8-0224/3 

Alteração  3 

Marco Zanni, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

anterior à proposta da Comissão 

2015/2353(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando E-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 E-A. Considerando que o Reino Unido 

constitui um dos maiores contribuintes 

líquidos para o orçamento da UE e a 

decisão de deixar a União Europeia por 

parte dos cidadãos britânicos em 23 de 

junho de 2016 terá um impacto 

significativo nos recursos da UE; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/4 

Alteração  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Sublinha que, em resposta a este 

problema premente, em 2014, a nova 

Comissão propôs um plano de 

investimento para a Europa e a criação do 

FEIE, com o objetivo de mobilizar 315 mil 

milhões de EUR em novos investimentos 

na economia real; reafirma o seu firme 

compromisso em relação ao FEIE, do 

qual se espera um impulso forte e 

específico aos setores económicos que 

criam crescimento e emprego; assinala 

que diversos projetos já foram aprovados 

e estão a ser aplicados; observa que a 

garantia prestada pela União ao FEIE está 

coberta por um fundo de garantia de 8 mil 

milhões de EUR constituído no orçamento 

da União Europeia; 

15. Sublinha que, em resposta a este 

problema premente, em 2014, a nova 

Comissão propôs um plano de 

investimento para a Europa e a criação do 

FEIE, com o objetivo de mobilizar 315 mil 

milhões de EUR em novos investimentos 

na economia real; observa, porém, que os 

projetos escolhidos para o FEIE não 

representam qualquer novo investimento 

na economia real, sendo, ao invés, 

refinanciamentos de projetos já existentes 

e de sustentabilidade questionável em 

termos económicos, sociais e ambientais; 

salienta ainda que a garantia prestada pela 

União ao FEIE é coberta por um fundo de 

garantia de 8 mil milhões de EUR 

constituído no orçamento da União 

Europeia, que subtraiu recursos a 

programas como o Horizonte 2020 e o 

Mecanismo Interligar a Europa (MIE); 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/5 

Alteração  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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 43 

 

Proposta de resolução Alteração 

43. Apoia firmemente a prossecução da 

Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ) 

como meio de assegurar uma resposta 

urgente no âmbito do combate ao 

desemprego jovem, após os necessários 

ajustamentos decorrentes da avaliação em 

curso; considera que tal só pode ser 

alcançado através da atribuição de um 

nível de dotações para autorizações a 

favor da IEJ, até ao final do atual QFP, 

que seja pelo menos idêntico ao nível 

anual atribuído ao programa durante os 

dois primeiros anos deste período (6 mil 

milhões de euros em 2014-2015), sob 

reserva do resultado da próxima avaliação 

da Comissão; observa que tal deve 

implicar uma revisão em alta dos limites 

máximos da subrubrica 1b («Coesão 

económica, social e territorial»), dada a 

indisponibilidade de margens; 

43. Considera que a Iniciativa para o 

Emprego dos Jovens (IEJ) como meio de 

assegurar uma resposta urgente no âmbito 

do combate ao desemprego jovem não 

atingiu até ao momento os seus objetivos; 

considera que o objetivo de favorecer o 

emprego jovem pode ser conseguido 

apenas com a resolução dos desequilíbrios 

provocados pela moeda única, eliminando 

os compromissos económico-sociais 

impostos pela UE e recorrendo 

maciçamente ao investimento público; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/6 

Alteração  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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 49-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 49-A. Salienta que é essencial abordar a 

questão dos pagamentos através de 

diferentes opções, incluindo, por exemplo, 

o congelamento de compromissos futuros 

ao abrigo de programas menos 

prioritários, até que os pagamentos em 

atraso sejam liquidados; 

Or. en 



 

AM\1100073PT.doc  PE585.330v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

4.7.2016 A8-0224/7 

Alteração  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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 62-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 62-A. Exorta a Comissão e os 

Estados-Membros a avaliarem quais são 

os programas com as maiores 

possibilidades de financiamento e 

implementação a nível europeu e aqueles 

para os quais a dimensão nacional é 

bastante mais razoável e mais 

respeitadora dos princípios da 

subsidiariedade; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/8 

Alteração  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75. Salienta a necessidade de reduzir a 

quota das contribuições baseadas no RNB 

para o orçamento da União, por forma a 

sair da lógica da «contrapartida justa» que 

norteia os Estados-Membros; sublinha que 

esta mudança reduziria os encargos para os 

erários públicos nacionais e tornaria os 

recursos em causa disponíveis para os 

orçamentos nacionais dos Estados-

Membros; recorda que o atual recurso 

próprio IVA é demasiado complexo e é, na 

sua essência, uma segunda contribuição 

baseada no RNB, solicitando, por 

conseguinte, que este recurso próprio seja 

ou profundamente reformado ou 

suprimido; considera, no entanto, ser 

necessário manter as contribuições 

baseadas no RNB como um elemento do 

orçamento, dada a sua função 

indispensável como uma contribuição de 

equilíbrio; 

75. Salienta a necessidade de reduzir a 

quota das contribuições baseadas no RNB 

para o orçamento da União, por forma a 

sair da lógica da «contrapartida justa» que 

norteia os Estados-Membros; sublinha que 

esta mudança reduziria os encargos para os 

erários públicos nacionais e tornaria os 

recursos em causa disponíveis para os 

orçamentos nacionais dos Estados-

Membros; recorda que o atual recurso 

próprio IVA é demasiado complexo e é, na 

sua essência, uma segunda contribuição 

baseada no RNB, solicitando, por 

conseguinte, que este recurso próprio seja 

ou profundamente reformado ou 

suprimido; considera, no entanto, ser 

necessário manter as contribuições 

baseadas no RNB como um elemento do 

orçamento, dada a sua função 

indispensável como uma contribuição de 

equilíbrio; recorda que qualquer alteração 

das receitas inscritas no orçamento da UE 

não deve implicar encargos para os 

cidadãos; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/9 

Alteração  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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 80-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 80-A. Rejeita a ideia de um orçamento 

específico para a área do euro que 

validaria uma separação significativa 

entre os países que adotam a moeda única 

e aqueles que têm mantido a sua moeda e 

que levaria a uma maior transferência da 

soberania democrática nacional para 

arquiteturas tecnocráticas; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/10 

Alteração  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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 82-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 82-A. Considera que, para financiar 

iniciativas não previstas, é preciso 

recorrer, como primeira opção, a uma 

reafetação das dotações das rubricas 

orçamentais não prioritárias já existentes, 

com o cuidado de evitar o desperdício e a 

má gestão; 

Or. en 

 

 


