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8.3.2018 A8-0048/13 

Alteração  13 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

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 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Considera que uma Europa mais 

forte e mais ambiciosa só pode ser 

concretizada se for dotada de meios 

financeiros reforçados; apela, à luz dos 

desafios e prioridades acima referidos e 

tendo em conta a saída do Reino Unido da 

União, a um aumento significativo do 

orçamento da União; avalia os limites 

máximos necessários de despesas do QFP 

em 1,3 % do RNB da UE-27, não obstante 

a gama de instrumentos que devem ser 

contabilizados para além dos limites 

máximos; 

Suprimido 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/14 

Alteração  14 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

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 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Está convicto de que, a menos que 

o Conselho aceite um aumento 

significativo do nível das suas 

contribuições nacionais para o orçamento 

da UE, a introdução de novos e genuínos 

recursos próprios da UE é a única opção 

para financiar adequadamente o próximo 

QFP; 

Suprimido 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/15 

Alteração  15 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

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 39 

 

Proposta de resolução Alteração 

39. Solicita, em particular, um 

aumento substancial do enquadramento 

financeiro do Instrumento de 

Flexibilidade, até a uma dotação anual 

de, pelo menos, dois mil milhões de EUR; 

recorda que o Instrumento de 

Flexibilidade não está associado a 

nenhum domínio de intervenção 

específico e que pode, assim, ser 

mobilizado para qualquer fim 

considerado necessário; considera, por 

conseguinte, que este instrumento pode 

ser mobilizado para cobrir eventuais 

novas necessidades financeiras à medida 

que ocorram durante o QFP; 

Suprimido 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/16 

Alteração  16 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

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 40 

 

Proposta de resolução Alteração 

40. Chama a atenção para o papel da 

Reserva para Ajudas de Emergência no 

fornecimento de uma resposta rápida às 

necessidades específicas de ajuda dos 

países terceiros confrontados com 

acontecimentos imprevistos e sublinha a 

sua particular importância no contexto 

atual; solicita um aumento substancial do 

seu enquadramento financeiro para uma 

dotação anual de mil milhões de EUR; 

Suprimido 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/17 

Alteração  17 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

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 42 

 

Proposta de resolução Alteração 

42. Considera que a utilização do 

FEG, que oferece solidariedade e apoio 

da UE aos trabalhadores que perderam os 

seus empregos em resultado de 

importantes mudanças estruturais nos 

padrões do comércio mundial decorrentes 

da globalização ou em consequência da 

crise económica e financeira mundial, 

não desenvolveu todo o seu potencial e 

ainda poderia ser melhorada e integrada 

numa estratégia a longo prazo, com vista 

a abranger efetivamente os trabalhadores 

dispensados e a reintegrá-los no mercado 

de trabalho, em todos os Estados-

Membros; considera que, na próxima 

revisão do FEG, cumpre examinar o seu 

âmbito de aplicação e melhorar a sua 

coordenação com outros instrumentos; 

considera que no novo QFP o FEG 

revisto deve beneficiar, no mínimo, de 

uma dotação anual idêntica; 

Suprimido 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/18 

Alteração  18 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

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 43 

 

Proposta de resolução Alteração 

43. Propõe a criação de uma reserva 

especial para os instrumentos especiais do 

QFP, com base nas dotações não 

utilizadas de cada instrumento; considera 

que esta reserva deve funcionar sem 

restrições temporais; solicita que esta 

reserva seja mobilizada a favor de 

qualquer instrumento especial do QFP 

que deva financiar necessidades para 

além da sua capacidade financeira, na 

sequência de uma decisão da autoridade 

orçamental; 

Suprimido 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/19 

Alteração  19 

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

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 76 

 

Proposta de resolução Alteração 

76. Solicita, por conseguinte, um 

aumento substancial do orçamento global 

atribuído ao 9.º PQ no próximo QFP, que 

deve ser estabelecido a um nível de, pelo 

menos, 120 mil milhões de EUR; 

considera que este nível é adequado para 

garantir a competitividade e a liderança 

científica, tecnológica e industrial da 

Europa a nível mundial, dar resposta aos 

desafios societais e ajudar a alcançar os 

objetivos climáticos da UE e os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS); 

insta, em particular, a que sejam 

envidados esforços para fomentar 

inovações decisivas e criadoras de 

mercado, nomeadamente no que respeita 

às PME; 

76. Solicita, por conseguinte, um corte 

substancial do orçamento global atribuído 

ao 9.º PQ no próximo QFP; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/20 

Alteração  20 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

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 81 

 

Proposta de resolução Alteração 

81. Reitera o seu forte empenho 

relativamente ao Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE), que 

visa mobilizar 500 mil milhões de EUR 

em novos investimentos na economia real 

ao abrigo do atual QFP; considera que o 

FEIE já deu um impulso forte e 

direcionado aos setores económicos que 

criam crescimento sustentável e emprego; 

sublinha o impacto positivo do FEIE na 

disponibilização de financiamento às 

PME em toda a União; congratula-se, por 

conseguinte, com a intenção da Comissão 

de apresentar uma proposta legislativa 

para a continuação e a melhoria deste 

regime de investimento, prevendo um 

orçamento específico cujo financiamento 

não deve prejudicar os programas e 

políticas existentes ao abrigo do novo 

QFP; salienta que qualquer proposta 

legislativa se deve basear nas conclusões 

de uma revisão e avaliação independentes 

a cargo da Comissão; espera que a nova 

proposta aborde de forma eficaz as 

deficiências em matéria de aplicação do 

FEIE e que garanta nomeadamente a 

cobertura geográfica do Fundo, de molde 

a que os benefícios do crescimento se 

façam sentir em toda a União; 

Suprimido 

Or. en 


