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4.7.2016 A8-0224/11 

Alteração  11 

Ernest Maragall 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

sobre a 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 é 

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; assinala que diversos 

projetos já foram aprovados e estão a ser 

aplicados; observa 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; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/12 

Alteração  12 

Ernest Maragall 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

sobre a 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 42 

 

Proposta de resolução Alteração 

42. Expressa a convicção de que, 

confirmando plenamente a noção de um 

grande apoio político e financeiro ao FEIE, 

o orçamento da União Europeia não deve 

financiar novas iniciativas em detrimento 

dos programas e políticas existentes da 

União; tenciona respeitar o seu 

compromisso de compensar integralmente 

os cortes nos programas Horizonte 2020 e 

MIE relacionados com o FEIE, a fim de 

permitir que alcancem os objetivos 

estabelecidos há apenas dois anos e 

proporcionar à União condições para 

atingir os seus objetivos em matéria de 

investigação e de inovação; salienta, neste 

contexto, que o nível de financiamento dos 

outros programas da subrubrica 1a 

(«Competitividade para o crescimento e o 

emprego») não devem ser afetadas por esta 

compensação, apontando para o seu 

incontestável contributo para o 

crescimento, o emprego e a 

competitividade; considera que as margens 

previstas na subrubrica 1a não são 

suficientes para comportar estas 

necessidades, apelando, por conseguinte, a 

um aumento do limite desta subrubrica; 

42. Destaca, por conseguinte, que a 

abordagem maximalista da revisão do 

QFP poderia conduzir a uma revisão em 

alta do QFP até ao limite de recursos 

próprios (1,29% do RNB da UE em 

autorizações), que conduziria a um 

aumento aproximado de 150 mil milhões 

de EUR de investimento tendo em vista 

realizar os objetivos da Estratégia Europa 

2020 e cumprir os compromissos 

internacionais da UE, tais como a COP21 

e os ODM; reitera, por conseguinte, o seu 

entendimento de que a proposta inicial da 

Comissão, que sofreu subsequentemente 

um corte de 85 mil milhões de EUR, não 

era suficiente para financiar as atuais 

prioridades políticas associadas à 

estratégia europeia em prol de um 

crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo, as novas funções previstas no 

Tratado de Lisboa, ou eventos 

imprevistos, já para não falar dos 

objetivos e dos compromissos políticos 

estabelecidos pelo próprio Conselho 

Europeu; considera, por conseguinte, que 

o resultado da revisão se deve logicamente 

situar entre estes dois limites mínimos e 

máximos; expressa a convicção de que, 

confirmando plenamente a noção de um 

grande apoio político e financeiro ao FEIE, 
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o orçamento da União Europeia não deve 

financiar novas iniciativas em detrimento 

dos programas e políticas existentes da 

União; tenciona respeitar o seu 

compromisso de compensar integralmente 

os cortes nos programas Horizonte 2020 e 

MIE relacionados com o FEIE, a fim de 

permitir que alcancem os objetivos 

estabelecidos há apenas dois anos e 

proporcionar à União condições para 

atingir os seus objetivos em matéria de 

investigação e de inovação; salienta, neste 

contexto, que o nível de financiamento dos 

outros programas da subrubrica 1a 

(«Competitividade para o crescimento e o 

emprego») não devem ser afetadas por esta 

compensação, apontando para o seu 

incontestável contributo para o 

crescimento, o emprego e a 

competitividade; considera que as margens 

previstas na subrubrica 1a não são 

suficientes para comportar estas 

necessidades, apelando, por conseguinte, a 

um aumento do limite desta subrubrica; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/13 

Alteração  13 

Ernest Maragall 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

sobre a 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 -47-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  47-A. Reafirma que as medidas 

destinadas a fazer face aos desafios 

humanitários não devem ser levadas a 

cabo à custa do financiamento do 

desenvolvimento da UE e das políticas 

noutros domínios; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/14 

Alteração  14 

Ernest Maragall 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

sobre a 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 47-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  47-B. Considera que não se devem definir 

novas prioridades políticas em detrimento 

de programas já decididos ao abrigo do 

atual QFP – como os programas 

Horizonte 2020, MIE, COSME, Galileo e 

Copernicus – ou em detrimento de 

contribuições nacionais pré-afetadas, que 

devem ser executadas na íntegra; realça, 

no entanto, o facto de o orçamento do 

ITER ser superior a qualquer outro 

investimento em I & D no domínio da 

energia; lamenta profundamente que 

alguns Estados-Membros sejam forçados 

a rever as suas prioridades em matéria de 

financiamento no domínio da 

investigação em virtude do aumento dos 

custos do ITER; salienta o facto de o 

Parlamento ter votado a favor da não 

aprovação das contas de 2014 do ITER, 

em razão de má gestão, atrasos e custos 

excessivos; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/15 

Alteração  15 

Ernest Maragall 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

sobre a 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 47-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  47-C. Está firmemente convicto de que o 

ITER constitui o maior erro de 

investimento da UE em matéria de I&D 

no domínio da energia; solicita a 

suspensão do investimento atribuído ao 

ITER e a sua reafectação ao 

desenvolvimento e à implantação de 

soluções energéticas sustentáveis, já 

disponíveis ou disponíveis num futuro 

previsível, por forma a contribuir 

eficazmente para os objetivos de 2020 em 

matéria de clima e de energia; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/16 

Alteração  16 

Ernest Maragall 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

sobre a 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 47-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  47-D Apela a um maior apoio financeiro 

aos três programas europeus que dizem 

diretamente respeito aos cidadãos – 

Europa criativa, Europa para os cidadãos 

e Erasmus+ – na medida em que estes 

programas criam novas rubricas de 

subvenções para reagir à situação atual 

em matéria de educação e integração dos 

refugiados e estão na linha da frente de 

medidas conduzidas pela União e pelos 

Estados-Membros para melhorar a 

situação social global, a compreensão 

mútua e a vivência em conjunto nas 

nossas diferentes sociedades; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/17 

Alteração  17 

Ernest Maragall 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

sobre a 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 48 

 

Proposta de resolução Alteração 

48. Considera que é prioritário tomar 

medidas com vista a evitar uma nova crise 

de pagamentos no final do atual QFP; 

expressa a firme convicção de que devem 

ser feitos todos os possíveis para evitar 

uma acumulação de faturas não pagas 

como a que ocorreu durante o período 

precedente; salienta, no entanto, que, 

enquanto os pagamentos deveriam estar a 

atingir o seu pico normal, já se faz sentir 

uma importante pressão sobre os 

pagamentos na segunda metade do QFP; 

considera que a pressão adicional se deve à 

compensação da Margem para Imprevistos 

dos já estritos limites máximos das 

dotações para pagamentos para o período 

2018-2020, ao atraso considerável no 

início dos novos programas executados em 

regime de gestão partilhada, incluindo a 

IEJ, ao perfil de pagamentos do FEIE e aos 

pagamentos suplementares 

correspondentes aos aumentos recentes das 

dotações para autorizações relacionados 

com a crise dos migrantes e refugiados; 

48. Salienta, por conseguinte, que a 

abordagem maximalista da revisão do 

QFP poderia levar a uma revisão em alta 

do QFP até ao limite dos recursos 

próprios (1,23% do RNB da UE em 

pagamentos), o que poderia conduzir a 

um acréscimo de aproximadamente de 

120 mil milhões de EUR; reitera, por 

conseguinte, o seu entendimento de que a 

proposta inicial da Comissão, que sofreu 

subsequentemente um corte de 91 mil 

milhões de EUR em pagamentos, não era 

suficiente para colmatar a diferença 

existente entre autorizações e pagamentos 

e reduzir o RAL; considera, por 

conseguinte, que o resultado da revisão se 

deve logicamente situar entre estes dois 

limites mínimos e máximos; considera que 

é prioritário tomar medidas com vista a 

evitar uma nova crise de pagamentos no 

final do atual QFP; expressa a firme 

convicção de que devem ser feitos todos os 

possíveis para evitar uma acumulação de 

faturas não pagas como a que ocorreu 

durante o período precedente; salienta, no 

entanto, que, enquanto os pagamentos 

deveriam estar a atingir o seu pico normal, 

já se faz sentir uma importante pressão 

sobre os pagamentos na segunda metade do 

QFP; considera que a pressão adicional se 
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deve à compensação da Margem para 

Imprevistos dos já estritos limites máximos 

das dotações para pagamentos para o 

período 2018-2020, ao atraso considerável 

no início dos novos programas executados 

em regime de gestão partilhada, incluindo a 

IEJ, ao perfil de pagamentos do FEIE e aos 

pagamentos suplementares 

correspondentes aos aumentos recentes das 

dotações para autorizações relacionados 

com a crise dos migrantes e refugiados; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/18 

Alteração  18 

Ernest Maragall 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

sobre a 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 60 

 

Proposta de resolução Alteração 

60. Observa que o acordo sobre a COP 21, 

alcançado em Paris, constitui um acordo 

universal, dinâmico e diferenciado com 

vista a responder ao desafio das alterações 

climáticas; assinala que no âmbito do 

referido acordo tem de ser atribuído 

financiamento da UE para apoiar as ações 

em matéria de clima nos países em 

desenvolvimento; salienta que qualquer 

financiamento de eventuais medidas 

decorrentes da COP 21 deve complementar 

as despesas atuais em matéria de ação 

climática, e insta a Comissão a apresentar a 

sua primeira avaliação do eventual impacto 

do acordo da COP 21 no orçamento da UE 

em tempo útil, antes da revisão, salienta, 

além disso, que a revisão do QFP 

proporciona uma excelente oportunidade 

para assegurar o cumprimento do objetivo 

de 20 % de despesas em medidas 

relacionadas com as alterações climáticas 

e para proceder a um eventual aumento 

deste limiar, em conformidade com os 

compromissos internacionais da UE 

assumidos durante a COP 21; insta a 

Comissão a assegurar que o mecanismo 

para a integração da ação climática esteja 

plenamente operacional e que o atual 

método de acompanhamento dessas 

despesas seja melhorado; recorda, além 

60. Observa que o acordo sobre a COP 21, 

alcançado em Paris, constitui um acordo 

universal, dinâmico e diferenciado com 

vista a responder ao desafio das alterações 

climáticas; assinala que no âmbito do 

referido acordo tem de ser atribuído 

financiamento da UE para apoiar as ações 

em matéria de clima nos países em 

desenvolvimento; salienta que qualquer 

financiamento de eventuais medidas 

decorrentes da COP 21 deve complementar 

as despesas atuais em matéria de ação 

climática, e insta a Comissão a apresentar a 

sua primeira avaliação do eventual impacto 

do acordo da COP 21 no orçamento da UE 

em tempo útil, antes da revisão, salienta, 

além disso, que a revisão do QFP 

proporciona uma excelente oportunidade 

para aumentar de imediato a despesa 

relacionada com o clima no orçamento da 

UE de 20% para 30% para ter em conta 

os compromissos assumidos pela UE em 

Paris, em dezembro de 2015; insta a 

Comissão a assegurar que o mecanismo 

para a integração da ação climática esteja 

plenamente operacional e que o atual 

método de acompanhamento dessas 

despesas seja melhorado; recorda, além 

disso, que a UE está igualmente 

empenhada em implementar o Plano 
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disso, que a UE está igualmente 

empenhada em implementar o Plano 

Estratégico da Convenção das Nações 

Unidas para a Biodiversidade e sublinha 

que deve dedicar recursos suficientes para 

cumprir os seus compromissos a este 

respeito; 

Estratégico da Convenção das Nações 

Unidas para a Biodiversidade e sublinha 

que deve dedicar recursos suficientes para 

cumprir os seus compromissos a este 

respeito; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/19 

Alteração  19 

Ernest Maragall 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

sobre a 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 86 

 

Proposta de resolução Alteração 

86. Insiste em que o processo legislativo 

para a aprovação do próximo QFP seja 

concluído até ao final de 2018, na 

sequência de negociações de fundo entre 

o Parlamento e o Conselho; destaca que 

um acordo do QFP em tempo útil permitirá 

a adoção rápida de todas as 

regulamentações sectoriais e que todos os 

novos programas arranquem, sem atrasos, 

em 1 de janeiro de 2021; salienta a 

importância de melhor informar os 

parlamentos nacionais e os cidadãos 

europeus acerca da importância dos 

desafios do próximo QFP através da 

organização, se for caso disso, de uma 

conferência interinstitucional e 

interparlamentar; 

86. Destaca que um acordo do QFP em 

tempo útil permitirá a adoção rápida de 

todas as regulamentações sectoriais e que 

todos os novos programas arranquem, sem 

atrasos, em 1 de janeiro de 2021; salienta a 

importância de melhor informar os 

parlamentos nacionais e os cidadãos 

europeus acerca da importância dos 

desafios do próximo QFP através da 

organização, se for caso disso, de uma 

conferência interinstitucional e 

interparlamentar; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/20 

Alteração  20 

Ernest Maragall 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

sobre a 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 86-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  86-A. Observa que o acordo alcançado em 

12 de dezembro de 2015, em Paris, entre 

as 196 Partes na Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Alterações 

Climáticas constitui um acordo universal, 

vinculativo, dinâmico e diferenciado com 

vista a responder ao desafio das 

alterações climáticas; convida a Comissão 

a apresentar a sua primeira avaliação do 

possível impacto do acordo da COP21 no 

orçamento da União Europeia a tempo da 

revisão; insta a Comissão e os Estados-

Membros a aumentarem, para o QFP 

posterior a 2020, a despesa relacionada 

com o clima no orçamento da UE para 50 

% e a melhorarem o método atual de 

monitorização dessa despesa à luz do 

acordo de Paris relativo a medidas globais 

de luta contra as alterações climáticas, e a 

mostrarem liderança europeia a este 

nível; 

Or. en 

 

 


