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4.7.2016 A8-0224/21 

Alteração  21 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-A. Considerando que o resultado do 

referendo demonstra que é necessária 

outra Europa e que esta deve ser 

construída com o acordo dos cidadãos, 

que esperam decisões concretas nos 

domínios sociais, como o emprego, a 

transparência e o bem-estar, rejeitando as 

medidas de austeridade; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/22 

Alteração  22 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, 

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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.° 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Considera que uma revisão do QFP em 

2016 deve fazer o balanço de uma série de 

graves crises e de novas iniciativas 

políticas, bem como das respetivas 

consequências orçamentais, que não foram 

previstas aquando da aprovação do QFP; 

salienta, nomeadamente, a crise dos 

migrantes e dos refugiados, as emergências 

externas, as questões de segurança interna, 

a crise na agricultura, o financiamento do 

Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos (FEIE), a crise de pagamentos 

no orçamento da UE e a persistência de um 

elevado nível de desemprego, em especial 

entre os jovens, bem como a pobreza e a 

exclusão social; destaca ainda o recente 

acordo internacional sobre as alterações 

climáticas e a pressão cada vez maior a que 

está sujeita a política de desenvolvimento; 

observa que, a fim de financiar as 

necessidades urgentes suplementares, foi 

considerado necessário recorrer de forma 

inédita aos mecanismos de flexibilidade do 

QFP e a instrumentos especiais, dado que 

os limites máximos do QFP se revelaram 

excessivamente baixos em algumas 

rubricas; considera que, nos últimos dois 

anos, o QFP foi levado até ao limite; 

6. Considera que uma revisão do QFP em 

2016 deve fazer o balanço de uma série de 

graves crises e de novas iniciativas 

políticas, bem como das respetivas 

consequências orçamentais, que não foram 

previstas aquando da aprovação do QFP; 

salienta, nomeadamente, a crise dos 

migrantes e dos refugiados, a crise 

financeira profunda e as políticas de 

austeridade extremas, as emergências 

externas, as questões de segurança interna, 

a crise na agricultura, o financiamento do 

Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos (FEIE), a crise de pagamentos 

no orçamento da UE e a persistência de um 

elevado nível de desemprego, em especial 

entre os jovens, bem como a pobreza e a 

exclusão social; destaca ainda o recente 

acordo internacional sobre as alterações 

climáticas e a pressão cada vez maior a que 

está sujeita a política de desenvolvimento; 

observa que, a fim de financiar as 

necessidades urgentes suplementares, foi 

considerado necessário recorrer de forma 

inédita aos mecanismos de flexibilidade do 

QFP e a instrumentos especiais, dado que 

os limites máximos do QFP se revelaram 

excessivamente baixos em algumas 
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rubricas; considera que, nos últimos dois 

anos, o QFP foi levado até ao limite; 

 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/23 

Alteração  23 

Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Younous 

Omarjee, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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.° 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Considera que uma revisão do QFP em 

2016 deve fazer o balanço de uma série de 

graves crises e de novas iniciativas 

políticas, bem como das respetivas 

consequências orçamentais, que não foram 

previstas aquando da aprovação do QFP; 

salienta, nomeadamente, a crise dos 

migrantes e dos refugiados, as emergências 

externas, as questões de segurança interna, 

a crise na agricultura, o financiamento do 

Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos (FEIE), a crise de pagamentos 

no orçamento da UE e a persistência de um 

elevado nível de desemprego, em especial 

entre os jovens, bem como a pobreza e a 

exclusão social; destaca ainda o recente 

acordo internacional sobre as alterações 

climáticas e a pressão cada vez maior a que 

está sujeita a política de desenvolvimento; 

observa que, a fim de financiar as 

necessidades urgentes suplementares, foi 

considerado necessário recorrer de forma 

inédita aos mecanismos de flexibilidade do 

QFP e a instrumentos especiais, dado que 

os limites máximos do QFP se revelaram 

excessivamente baixos em algumas 

rubricas; considera que, nos últimos dois 

6. Considera que uma revisão do QFP em 

2016 deve fazer o balanço de uma série de 

graves crises e de novas iniciativas 

políticas, bem como das respetivas 

consequências orçamentais, que não foram 

previstas aquando da aprovação do QFP; 

salienta, nomeadamente, a grave crise 

económica e financeira, os níveis 

crescentes de desigualdades nos Estados-

Membros e regiões e entre eles, a crise dos 

migrantes e dos refugiados, as emergências 

externas, as questões de segurança interna, 

a crise na agricultura, o financiamento do 

Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos (FEIE), a crise de pagamentos 

no orçamento da UE e a persistência de um 

elevado nível de desemprego, em especial 

entre os jovens, bem como a pobreza e a 

exclusão social; destaca ainda o recente 

acordo internacional sobre as alterações 

climáticas e a pressão cada vez maior a que 

está sujeita a política de desenvolvimento; 

observa que, a fim de financiar as 

necessidades urgentes suplementares, foi 

considerado necessário recorrer de forma 

inédita aos mecanismos de flexibilidade do 

QFP e a instrumentos especiais, dado que 
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anos, o QFP foi levado até ao limite; os limites máximos do QFP se revelaram 

excessivamente baixos em algumas 

rubricas; considera que, nos últimos dois 

anos, o QFP foi levado até ao limite; 

 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/24 

Alteração  24 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Stelios 

Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, 

Barbara Spinelli, Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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.° 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Salienta que o orçamento da UE tem de 

estar à altura das prioridades políticas e 

estratégicas da União e tem de garantir um 

equilíbrio entre as prioridades a longo 

prazo e os novos desafios; destaca, neste 

contexto, o papel crucial que o orçamento 

da UE necessita de desempenhar para 

garantir o sucesso da Estratégia 2020 da 

UE, estabelecida de comum acordo, que 

constitui a sua principal orientação e 

prioridade global; considera, por 

conseguinte, que a reapreciação do QFP 

deve incluir uma análise qualitativa para 

determinar se, e em que medida, os 

objetivos estabelecidos nesta estratégia 

foram atingidos; insiste em que esta 

avaliação seja acompanhada de uma 

projeção que avalie se os recursos 

financeiros destinados a esta estratégia para 

os anos que restam do atual QFP serão 

suficientes para permitir uma aplicação 

bem-sucedida; 

7. Salienta que o orçamento da UE tem de 

estar à altura das prioridades políticas e 

estratégicas da União e tem de garantir um 

equilíbrio entre as prioridades a longo 

prazo e os novos desafios; destaca, neste 

contexto, o papel crucial que o orçamento 

da UE necessita de desempenhar para 

garantir o sucesso da Estratégia 2020 da 

UE, estabelecida de comum acordo, que 

constitui a sua principal orientação e 

prioridade global; considera, por 

conseguinte, que a reapreciação do QFP 

deve incluir uma análise qualitativa para 

determinar se, e em que medida, os 

objetivos estabelecidos nesta estratégia 

foram atingidos; insiste em que esta 

avaliação seja acompanhada de uma 

projeção que avalie se os recursos 

financeiros destinados a esta estratégia para 

os anos que restam do atual QFP serão 

suficientes e atribuídos adequadamente 

para permitir uma aplicação bem-sucedida; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/25 

Alteração  25 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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.° 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 

12. Salienta que foram mobilizados meios 

orçamentais consequentes, embora 

insuficientes para enfrentar a 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; constata também 

que 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 

orçamental inicial avaliado em 570 milhões 

de EUR e 405 milhões de EUR, 
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Emergência para África, com um impacto 

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; 

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; 

Or. en 



 

AM\1100100PT.doc  PE585.330v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

4.7.2016 A8-0224/26 

Alteração  26 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Stefan Eck 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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.° 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Conclui que a amplitude da crise dos 

migrantes e dos refugiados e o impacto 

financeiro das medidas iniciadas pela 

Comissão para resolver este problema não 

poderiam ter sido previstos aquando da 

aprovação do QFP para o período 2014-

2020; salienta o facto de que, devido à 

insuficiência de recursos, a União Europeia 

teve de criar instrumentos «satélites» ad 

hoc, financiados conjuntamente pelos 

Estados-Membros, pelo orçamento da 

União e pelo Fundo Europeu de 

Desenvolvimento, como é o caso dos 

fundos fiduciários da União Europeia (o 

Fundo Madad e o Fundo Fiduciário de 

Emergência para África) e do Mecanismo 

de Apoio aos Refugiados a favor da 

Turquia; recorda que a ausência de uma 

estratégia orçamental global para resolver a 

crise dos migrantes e dos refugiados levou 

a que o Parlamento ficasse afastado da 

decisão sobre a utilização de fundos do 

orçamento da UE; realça que a proliferação 

de tais instrumentos cria um problema ao 

nível da prestação de contas e do controlo 

democrático na UE, que tem de ser 

resolvido; lamenta, além disso, que os 

Estados-Membros ainda não tenham 

efetuado as contribuições prometidas para 

13. Conclui que a amplitude da crise dos 

migrantes e dos refugiados e o impacto 

financeiro das medidas iniciadas pela 

Comissão para resolver este problema não 

poderiam ter sido previstos aquando da 

aprovação do QFP para o período 2014-

2020; salienta o facto de que, devido à 

insuficiência de recursos, a União Europeia 

teve de criar instrumentos «satélites» ad 

hoc, financiados conjuntamente pelos 

Estados-Membros, pelo orçamento da 

União e pelo Fundo Europeu de 

Desenvolvimento, como é o caso dos 

fundos fiduciários da União Europeia (o 

Fundo Madad e o Fundo Fiduciário de 

Emergência para África) e do Mecanismo 

de Apoio aos Refugiados a favor da 

Turquia; recorda que a ausência de uma 

estratégia orçamental global para resolver a 

crise dos migrantes e dos refugiados levou 

a que o Parlamento ficasse afastado da 

decisão sobre a utilização de fundos do 

orçamento da UE; realça que a proliferação 

de tais instrumentos cria um problema ao 

nível da prestação de contas e do controlo 

democrático na UE, que tem de ser 

resolvido; lamenta, além disso, que os 

Estados-Membros ainda não tenham 

efetuado as contribuições prometidas para 
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os fundos fiduciários, diminuindo, assim, 

as possibilidades de êxito destes fundos; 

reitera o seu apelo aos Estados-Membros 

para que deem cumprimento imediato aos 

respetivos compromissos e assumam as 

respetivas responsabilidades; 

os fundos fiduciários, diminuindo, assim, 

as possibilidades de êxito destes fundos; 

reitera o seu apelo aos Estados-Membros 

para que deem cumprimento imediato aos 

respetivos compromissos e assumam as 

respetivas responsabilidades; insta a 

Comissão e o Conselho a criarem uma 

cláusula de imigração que permita excluir 

do cálculo do défice excessivo as despesas 

incorridas pelos Estados-Membros com 

vista à gestão dos fluxos migratórios e ao 

acolhimento e integração dos migrantes e 

dos refugiados; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/27 

Alteração  27 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine 

Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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.° 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Recorda que, desde o início da crise 

económica e financeira global, a União 

Europeia tem registado níveis de 

investimento baixos e insuficientes; 

observa, em particular, que o nível de 

investimento total em 2014 foi 15% 

inferior ao de 2007, o que corresponde a 

uma redução do investimento na ordem dos 

430 mil milhões de EUR; considera que 

um baixo nível de investimento atrasa a 

retoma económica e tem repercussões 

diretas sobre o crescimento, o emprego e a 

competitividade; 

14. Recorda que, desde o início da crise 

económica e financeira global, a União 

Europeia tem registado níveis de 

investimento baixos, desiguais e 

insuficientes; observa, em particular, que o 

nível de investimento total em 2014 foi 

15% inferior ao de 2007, o que 

corresponde a uma redução do 

investimento na ordem dos 430 mil 

milhões de EUR e que a quebra dos 

investimentos nos países em crise 

económica atingiu mais de 25%; 

 considera que um nível de investimento 

baixo e desigual atrasa a retoma 

económica e tem repercussões diretas sobre 

o crescimento, o emprego, a coesão social 

e a competitividade; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/28 

Alteração  28 

Younous Omarjee, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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.°14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Recorda que, desde o início da crise 

económica e financeira global, a União 

Europeia tem registado níveis de 

investimento baixos e insuficientes; 

observa, em particular, que o nível de 

investimento total em 2014 foi 15% 

inferior ao de 2007, o que corresponde a 

uma redução do investimento na ordem dos 

430 mil milhões de EUR; considera que 

um baixo nível de investimento atrasa a 

retoma económica e tem repercussões 

diretas sobre o crescimento, o emprego e a 

competitividade; 

14. Recorda que, desde o início da crise 

económica e financeira global, a União 

Europeia tem registado níveis de 

investimento público baixos e 

insuficientes; observa também que o nível 

de investimento privado total em 2014 foi 

15% inferior ao de 2007, o que 

corresponde a uma redução do 

investimento na ordem dos 430 mil 

milhões de EUR; considera que um baixo 

nível de investimento público e privado e 

as medidas de austeridade atrasam a 

retoma económica e têm repercussões 

diretas sobre o crescimento, o emprego, as 

desigualdades, o bem-estar e a 

competitividade; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/29 

Alteração  29 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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.° 14-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 14-A. Recorda que a principal ameaça 

para a economia da UE é o baixo nível de 

solvência do sistema bancário privado e o 

elevado risco de um «efeito de dominó», 

caso alguns bancos «demasiado grandes 

para falir» acabem por cair; lamenta que 

os debates sobre as alterações quanto à 

capacidade orçamental da área do euro 

estejam a ser utilizados para apoiar uma 

legislação financeira e uma política 

monetária que protegem as práticas 

rentistas, colocando em perigo o 

investimento e o emprego; estas políticas 

são claramente flexíveis para os 

oligopólios do sistema financeiro mas 

incapazes de cumprir a função social e 

produtiva do crédito; a integração nos 

Tratados do Mecanismo Europeu de 

Estabilidade e do futuro Fundo 

Monetário Europeu, como um enorme 

instrumento financeiro, poderia constituir 

um instrumento de financiamento para 

justificar várias consequências ao mesmo 

tempo: a socialização da dívida privada 

em dívida pública, através de uma maior 

despesa pública para restabelecer os 

passivos do sistema bancário, e os cortes 

no domínio da cobrança de impostos, da 

progressividade do sistema fiscal e das 
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correspondentes políticas públicas, sociais 

e laborais; 

Or. en 
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Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan 
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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.° 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Sublinha que, em resposta a este 

problema urgente, a nova Comissão 

propôs, em 2014, 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 urgente, a nova Comissão 

propôs, em 2014, 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 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 

 

 


