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8.3.2018 A8-0048/4 

Alteração  4 

José Manuel Fernandes 

em nome do Grupo PPE 

Eider Gardiazabal Rubial 

em nome do Grupo S&D 

Gérard Deprez 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós-2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 49 

 

Proposta de resolução Alteração 

49. Solicita, para o efeito, que seja 

constituída uma reserva especial na parte 

das receitas do orçamento da UE, que será 

progressivamente alimentada por todos os 

tipos de outras receitas imprevistas; 

considera que esta reserva deve ser criada 

para cobrir as necessidades de pagamento 

adicionais, nomeadamente as que 

decorrem da mobilização da margem 

global relativa às autorizações ou dos 
instrumentos especiais do QFP; 

49. Solicita, para o efeito, que seja 

constituída uma reserva especial no 

orçamento da UE, que será 

progressivamente alimentada por todos os 

tipos de outras receitas imprevistas e 

devidamente transitada a fim de criar 

oportunidades adicionais de despesas, 

caso surjam necessidades; considera que 

esta reserva deve ser destinada aos 

instrumentos especiais do QFP e prever 

dotações complementares, quer em 

dotações de autorização quer de 

pagamento, mediante decisão da 

autoridade orçamental; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/5 

Alteração  5 

José Manuel Fernandes 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós-2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 69 

 

Proposta de resolução Alteração 

69. Insta a Comissão a simplificar e 

harmonizar as regras que regem a 

utilização dos instrumentos financeiros no 

próximo QFP, a fim de otimizar a 

eficiência da sua aplicação; toma 

conhecimento da proposta, que requereria 

um debate aprofundado, com vista à 

criação de um fundo único que reuniria os 

instrumentos financeiros a nível da UE 

cuja gestão é efetuada de forma 

centralizada; defende a necessidade de 

estabelecer uma estrutura clara para 

escolher diferentes tipos de instrumentos 

financeiros para diferentes domínios de 

intervenção e tipos de ações e de os 

instrumentos financeiros pertinentes 

continuarem a ser orçamentados em 

rubricas orçamentais separadas, a bem da 

clareza do investimento; salienta, no 

entanto, que qualquer harmonização 

semelhante das regras não poderá afetar os 

instrumentos financeiros geridos pelos 

Estados-Membros no âmbito da política de 

coesão ou no domínio da ação externa; 

69. Insta a Comissão a simplificar e 

harmonizar as regras que regem a 

utilização dos instrumentos financeiros no 

próximo QFP com o objetivo de criar 

sinergias entre os vários instrumentos e 
otimizar a eficiência da sua aplicação; 

toma conhecimento da proposta, que 

requereria um debate aprofundado, com 

vista à criação de um fundo único que 

reuniria os instrumentos financeiros a nível 

da UE cuja gestão é efetuada de forma 

centralizada; defende a necessidade de 

estabelecer uma estrutura clara para 

escolher diferentes tipos de instrumentos 

financeiros para diferentes domínios de 

intervenção e tipos de ações e de os 

instrumentos financeiros pertinentes 

continuarem a ser orçamentados em 

rubricas orçamentais separadas, a bem da 

clareza do investimento; salienta, no 

entanto, que qualquer harmonização 

semelhante das regras não poderá afetar os 

instrumentos financeiros geridos pelos 

Estados-Membros no âmbito da política de 

coesão ou no domínio da ação externa; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/6 

Alteração  6 

José Manuel Fernandes 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós-2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 105 

 

Proposta de resolução Alteração 

105. Frisa que as dotações para a ação 

externa deverão ser significativamente 

aumentadas para que a União possa 

desempenhar o seu papel no quadro da sua 

estratégia global e das suas políticas de 

vizinhança, alargamento e 

desenvolvimento, bem como na resposta a 

emergências; espera que o próximo QFP 

reflita as necessidades sem precedentes dos 

países vizinhos orientais e meridionais, que 

têm de fazer face a conflitos e às 

consequências dos desafios inerentes à 

migração e aos refugiados; solicita que 

sejam afetadas dotações de valor superior 

para dar resposta à crescente necessidade 

de ajuda humanitária em resultado de 

catástrofes de origem natural ou humana, 

evitando qualquer disparidade entre 

autorizações e pagamentos; considera 

necessário que a União Europeia aumente 

o financiamento para a Agência das 

Nações Unidas de Assistência aos 

Refugiados da Palestina no Próximo 

Oriente (UNRWA); 

105. Frisa que as dotações para a ação 

externa deverão ser significativamente 

aumentadas para que a União possa 

desempenhar o seu papel no quadro da sua 

estratégia global e das suas políticas de 

vizinhança, alargamento e 

desenvolvimento, bem como na resposta a 

emergências; espera que o próximo QFP 

reflita as necessidades sem precedentes dos 

países vizinhos orientais e meridionais, que 

têm de fazer face a conflitos e às 

consequências dos desafios inerentes à 

migração e aos refugiados; solicita que 

sejam afetadas dotações de valor superior 

para dar resposta à crescente necessidade 

de ajuda humanitária em resultado de 

catástrofes de origem natural ou humana, 

evitando qualquer disparidade entre 

autorizações e pagamentos; considera 

necessário que a União Europeia aumente 

o financiamento para a Agência das 

Nações Unidas de Assistência aos 

Refugiados da Palestina no Próximo 

Oriente (UNRWA); salienta ainda a 

necessidade de recursos adicionais para 

financiar um plano de investimento para 

África, a fim de promover o crescimento 

inclusivo e o desenvolvimento sustentável 

e, assim, fazer face a algumas das causas 

da migração irregular; 
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Or. en 

 

 


