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8.3.2018 A8-0048/31 

Alteração  31 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

O próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 89 

 

Proposta de resolução Alteração 

89. Frisa que a política de coesão pós-

2020 deve continuar a ser a principal 

política de investimento da União Europeia 

a abranger todas as regiões da UE, por 

forma a fazer face a desafios 

socioeconómicos complexos e, 

simultaneamente, a concentrar a maioria 

dos recursos nas regiões mais vulneráveis; 

considera que, para além do objetivo de 

reduzir as disparidades nos níveis de 

desenvolvimento e reforçar a convergência, 

tal como consagrado no Tratado, a política 

de coesão deve centrar-se na realização dos 

objetivos políticos e nas finalidades globais 

da UE, e propõe, por conseguinte, que, no 

âmbito do próximo QFP, os três fundos da 

política de coesão – o Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER), o 

Fundo Social Europeu (FSE) e o Fundo de 

Coesão – incidam principalmente na 

prestação de apoio ao crescimento e à 

competitividade, à investigação e inovação, 

à digitalização, à transição industrial, às 

PME, aos transportes, à adaptação às 

alterações climáticas e à atenuação dos 

seus efeitos, à sustentabilidade ambiental e 

à transição energética justa, ao emprego e à 

inclusão social, à igualdade de género, à 

redução da pobreza e aos desafios 

demográficos; salienta que estes três 

fundos são parte integrante da política de 

coesão da UE, podendo apenas operar 

89. Frisa que a política de coesão 

pós-2020 deve continuar a ser a principal 

política de investimento da União Europeia 

a abranger todas as regiões e zonas 

urbanas da UE com elevados níveis de 

pobreza e exclusão social, por forma a 

fazer face a desafios socioeconómicos 

complexos e, simultaneamente, a 

concentrar a maioria dos recursos nas 

regiões mais vulneráveis; considera que, 

para além do objetivo de reduzir as 

disparidades nos níveis de 

desenvolvimento e reforçar a convergência, 

tal como consagrado no Tratado, a política 

de coesão deve centrar-se na realização dos 

objetivos políticos e nas finalidades globais 

da UE, e propõe, por conseguinte, que, no 

âmbito do próximo QFP, os três fundos da 

política de coesão – o Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER), o 

Fundo Social Europeu (FSE) e o Fundo de 

Coesão – incidam principalmente na 

prestação de apoio à inovação, à 

digitalização, às PME, à reindustrialização, 

aos transportes, à adaptação às alterações 

climáticas, ao emprego e à inclusão social; 

salienta que estes três fundos são parte 

integrante da política de coesão da UE, 

podendo apenas operar conjuntamente no 

âmbito do quadro único desta política; 

solicita, além disso, que a política de 

coesão beneficie de um reforço da 
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conjuntamente no âmbito do quadro único 

desta política; solicita, além disso, que a 

política de coesão beneficie de um reforço 

da cooperação territorial, incluindo uma 

componente transfronteiriça e uma 

dimensão urbana, bem como disposições 

específicas para as regiões rurais, 

montanhosas, insulares e remotas; 

cooperação territorial, incluindo uma 

componente transfronteiriça e 

transnacional, obrigatória para todos os 

Estados-Membros e destinada a fomentar 

a aprendizagem mútua e o intercâmbio de 

boas práticas, e uma dimensão urbana, 

bem como disposições específicas para as 

regiões rurais, montanhosas, insulares e 

remotas; 

Or. en 



 

AM\1147945PT.docx  PE616.074v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

8.3.2018 A8-0048/32 

Alteração  32 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

O próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 93 

 

Proposta de resolução Alteração 

93. Destaca que o FSE, em especial, 

deve aumentar o apoio prestado ao 

desenvolvimento do diálogo social, 

nomeadamente melhorando a criação de 

capacidades dos parceiros sociais, 

incluindo aos níveis setorial e intersetorial 

europeus, e que este empenho deve ser 

tornado obrigatório para os Estados-

Membros em todas as regiões da UE; 

93. Destaca que o FSE, em especial, 

deve aumentar o apoio prestado ao 

desenvolvimento do diálogo social, 

nomeadamente melhorando a criação de 

capacidades dos parceiros sociais, 

incluindo aos níveis setorial e intersetorial 

europeus, e que este empenho deve ser 

tornado obrigatório para os Estados-

Membros em todas as regiões da UE; 

relembra que, a fim de dar uma resposta 

eficaz aos objetivos do FSE de combate à 

pobreza e à exclusão social e de promoção 

de sistemas inclusivos de ensino e 

emprego, é necessário reforçar a 

capacidade institucional das autoridades 

de gestão e o desenvolvimento de 

capacidades para todos os agentes que 

operam no domínio da educação, da 

aprendizagem ao longo da vida, da 

formação, do emprego e das políticas 

sociais; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/33 

Alteração  33 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

O próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 94 

 

Proposta de resolução Alteração 

94. Sublinha, em particular, a 

necessidade permanente de lutar contra o 

desemprego dos jovens e contra a exclusão, 

em especial entre os jovens que não 

estudam, não trabalham e não seguem uma 

formação (NEET), como parte de uma 

abordagem global das políticas da 

juventude a nível da UE; solicita, por 

conseguinte, a duplicação da dotação da 

Iniciativa para o Emprego dos Jovens, bem 

como a plena implementação da Garantia 

para a Juventude da UE, assegurando, ao 

mesmo tempo, uma mobilização rápida e 

simplificada dos fundos e um 

financiamento permanente e estável no 

próximo período de programação; sublinha 

a necessidade de uma regulação 

aperfeiçoada para salvaguardar a 

participação em condições de igualdade de 

jovens oriundos de meios socioeconómicos 

desfavorecidos; considera que o 

investimento destinado a fomentar o ensino 

e a formação, nomeadamente o 

desenvolvimento da literacia digital, 

continua a ser uma das principais 

prioridades da UE; insiste em que este 

programa não deva substituir a despesa 

anteriormente financiada pelos orçamentos 

nacionais; 

94. Sublinha, em particular, a 

necessidade permanente de lutar contra o 

desemprego dos jovens e contra a exclusão, 

em especial entre os jovens que não 

estudam, não trabalham e não seguem uma 

formação (NEET), como parte de uma 

abordagem global das políticas da 

juventude a nível da UE; solicita, por 

conseguinte, a duplicação da dotação da 

Iniciativa para o Emprego dos Jovens, bem 

como a plena implementação da Garantia 

para a Juventude da UE, assegurando, ao 

mesmo tempo, uma mobilização rápida e 

simplificada dos fundos e um 

financiamento permanente e estável no 

próximo período de programação; sublinha 

a necessidade de uma regulação 

aperfeiçoada para salvaguardar a 

participação em condições de igualdade de 

jovens oriundos de meios socioeconómicos 

desfavorecidos; considera que o 

investimento destinado a fomentar o ensino 

e a formação, nomeadamente o 

desenvolvimento da literacia digital e a 

promoção do empreendedorismo e da 

aprendizagem de qualidade entre os 

jovens, enquanto mecanismos de 

incentivo à criação de postos de trabalho e 

de acesso direto ao emprego, assegurando 

ao mesmo tempo, em particular, 

condições de trabalho dignas e proteção 
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social, continua a ser uma das principais 

prioridades da UE; insiste em que este 

programa não deva substituir a despesa 

anteriormente financiada pelos orçamentos 

nacionais; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/34 

Alteração  34 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

O próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 100-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  100-A. Considera que deve ser reforçado 

o financiamento de programas que 

contribuam para o maior desenvolvimento 

de uma área em que a igualdade e os 

direitos das pessoas, tal como estão 

consagrados no Tratado, na Carta e nas 

convenções internacionais de direitos 

humanos, são promovidos e protegidos, 

como é o caso dos programas 

consagrados aos direitos, à igualdade e à 

cidadania; considera que estes últimos 

devem ser quintuplicados e que o 

Programa DAPHNE, que visa contribuir 

para a proteção das crianças, jovens e 

mulheres contra todas as formas de 

violência, deve passar a dispor de uma 

rubrica orçamental separada e de um 

orçamento dez vezes superior ao atual; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/35 

Alteração  35 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

O próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 100-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  100-B. Solicita, além disso, à Comissão 

que crie uma rubrica orçamental 

específica separada no âmbito do título 

«Promover a igualdade entre mulheres e 

homens e a integração da perspetiva de 

género», com vista à introdução da 

orçamentação sensível ao género; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/36 

Alteração  36 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

O próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 101 

 

Proposta de resolução Alteração 

101. Afirma que uma política agrícola 

comum (PAC) modernizada é fundamental 

para a segurança e autonomia alimentar, a 

preservação das populações rurais e do 

emprego, o desenvolvimento sustentável, a 

sustentabilidade ambiental, agrícola e 

florestal, e a disponibilização de alimentos 

saudáveis, de elevada qualidade e a preços 

acessíveis para os consumidores; assinala 

que as exigências alimentares e sanitárias 

aumentaram, bem como a necessidade de 

apoiar a transição dos agricultores para 

práticas agrícolas respeitadoras do 

ambiente e a necessidade de combater as 

alterações climáticas; destaca a 

necessidade de apoiar a segurança dos 

rendimentos dos agricultores e de reforçar 

a ligação entre a PAC e a disponibilização 

de bens públicos; sublinha que a PAC é 

uma das políticas mais integradas e que é 

principalmente financiada a nível da UE e, 

por conseguinte, substitui a despesa 

nacional; 

101. Afirma que uma política agrícola 

comum (PAC) modernizada é fundamental 

para a segurança e autonomia alimentar, a 

preservação das populações rurais e do 

emprego, o desenvolvimento sustentável, a 

sustentabilidade ambiental, agrícola e 

florestal, e a disponibilização de alimentos 

saudáveis, de elevada qualidade e a preços 

acessíveis para os consumidores; assinala 

que as exigências alimentares e sanitárias 

aumentaram, bem como a necessidade de 

apoiar a transição dos agricultores para 

práticas agrícolas respeitadoras do 

ambiente e a necessidade de combater as 

alterações climáticas e de prever a 

adaptação às mesmas; destaca a 

necessidade de garantir preços justos e 

compensadores e de apoiar a segurança 

dos rendimentos dos agricultores e de 

reforçar a ligação entre a PAC e a 

disponibilização de bens públicos; solicita, 

por conseguinte, uma reforma abrangente 

e robusta da PAC que satisfaça tanto os 

novos desafios como as obrigações 

internacionais da UE, incluindo as 

relacionadas com o clima, o ambiente e os 

ODS, e permita a transição para a 

sustentabilidade da produção e do 

abastecimento de alimentos; sublinha que 

a PAC é uma das políticas mais integradas 

e que é principalmente financiada a nível 
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da UE e, por conseguinte, substitui a 

despesa nacional; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/37 

Alteração  37 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

O próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 102 

 

Proposta de resolução Alteração 

102. Salienta que o orçamento da PAC 

para a UE-27 no próximo QFP deve ser, 

pelo menos, mantido ao seu nível atual, a 

preços constantes; sublinha que os novos 

desafios a enfrentar pela próxima PAC 

exigem uma sólida dotação financeira com 

base em análises da política atual e das 

necessidades futuras; salienta que os 

pagamentos diretos geram um claro valor 

acrescentado europeu e reforçam o 

Mercado Único, evitando distorções da 

concorrência entre Estados-Membros; 

opõe-se a qualquer renacionalização e a 

qualquer cofinanciamento nacional relativo 

a pagamentos diretos a esse respeito; realça 

a necessidade de continuar as medidas que 

visam manter a produção em setores vitais 

para áreas vulneráveis, de reformular a 

reserva para crises no setor agrícola, de 

aumentar o financiamento em 

consonância com as respostas às várias 

crises cíclicas em setores sensíveis, a fim 

de criar novos instrumentos que possam 

atenuar a volatilidade dos preços e 

aumentar o financiamento do Programa de 

Opções Específicas para fazer face ao 

Afastamento e à Insularidade (POSEI); 

insta a Comissão a continuar o processo de 

convergência dos pagamentos diretos e a 

assegurar o quadro jurídico e financeiro 

necessário para a cadeia de abastecimento 

102. Salienta que o orçamento da PAC 

para a UE-27 no próximo QFP deve ser, 

pelo menos, mantido ao seu nível atual, a 

preços constantes, com vista a financiar a 

transição para uma produção alimentar 

sustentável; sublinha que os novos desafios 

a enfrentar pela próxima PAC exigem uma 

sólida dotação financeira com base em 

análises da política atual e das 

necessidades futuras; salienta que os 

pagamentos diretos rigorosamente 

condicionais geram um claro valor 

acrescentado europeu e reforçam o 

Mercado Único, evitando distorções da 

concorrência entre Estados-Membros; 

opõe-se a qualquer renacionalização e a 

qualquer cofinanciamento nacional relativo 

a pagamentos diretos a esse respeito; realça 

a necessidade de continuar as medidas que 

visam manter a produção em setores vitais 

para áreas vulneráveis, de reformular a 

reserva para crises no setor agrícola, de dar 

uma resposta eficaz às várias crises 

cíclicas em setores sensíveis, 

desenvolvendo soluções a longo-prazo, 

inclusive medidas do lado da oferta, a fim 

de criar novos instrumentos que adequem 

a oferta à procura e possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao Afastamento 
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alimentar, a fim de combater as práticas 

comerciais desleais; recorda que as zonas 

rurais da UE enfrentam problemas graves 

e, por conseguinte, necessitam de apoio 

específico; 

e à Insularidade (POSEI); insta a Comissão 

e os Estados-Membros a continuarem o 

processo de convergência dos pagamentos 

diretos aumentando a redistribuição para 

níveis justos e a assegurarem o quadro 

jurídico e financeiro necessário para a 

cadeia de abastecimento alimentar, a fim 

de combater as práticas comerciais 

desleais; recorda que as zonas rurais da UE 

enfrentam problemas graves e, por 

conseguinte, necessitam de apoio 

específico; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/38 

Alteração  38 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

O próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 109 

 

Proposta de resolução Alteração 

109. Está disposto a ponderar a hipótese 

de uma arquitetura simplificada e 

racionalizada para os instrumentos de 

financiamento externo caso tal reforce a 

transparência, a responsabilização, a 

eficácia, a coerência e a flexibilidade, e 

respeite os objetivos das políticas 

subjacentes; solicita que se mantenham 

separados os instrumentos de assistência 

específicos para a pré-adesão, para os 

países da vizinhança, para o 

desenvolvimento e para a ajuda 

humanitária, em virtude das suas 

características específicas em termos 

políticos e financeiros; observa que essa 

arquitetura deve incluir uma orçamentação 

do FED, acrescentada aos limites máximos 

acordados e sem o Mecanismo de Apoio à 

Paz em África, e uma incorporação mais 

transparente dos fundos fiduciários e 

mecanismos pertinentes; 

109. Está disposto a ponderar a hipótese 

de uma arquitetura simplificada e 

racionalizada para os instrumentos de 

financiamento externo caso tal reforce a 

transparência, a responsabilização, o 

controlo parlamentar, a eficácia, a 

coerência e a flexibilidade, e respeite os 

objetivos das políticas subjacentes; solicita 

que se mantenham separados os 

instrumentos de assistência específicos 

para a pré-adesão, para os países da 

vizinhança, para o desenvolvimento, para 

os direitos humanos e a democracia, para 

a estabilidade e a paz e para a ajuda 

humanitária, em virtude das suas 

características específicas em termos 

políticos e financeiros; observa que essa 

arquitetura deve incluir uma orçamentação 

do FED, acrescentada aos limites máximos 

acordados e sem o Mecanismo de Apoio à 

Paz em África, e uma incorporação mais 

transparente dos fundos fiduciários e 

mecanismos pertinentes; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/39 

Alteração  39 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

O próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 113 

 

Proposta de resolução Alteração 

113. Considera que o próximo QFP 

deve apoiar a criação de uma União 

Europeia da Defesa; aguarda com 

expectativa, na sequência das declarações 

da Comissão neste domínio, as propostas 

legislativas pertinentes, incluindo um 

programa específico de investigação em 

matéria de defesa da UE e um programa 

de desenvolvimento industrial 

complementado pelo investimento dos 

Estados-Membros em equipamento de 

colaboração; reitera, neste contexto, a sua 

firme convicção de que as prioridades 

políticas adicionais devem ser 

acompanhadas de meios financeiros 

adicionais; recorda que o reforço da 

cooperação em matéria de defesa, a 

concentração dos esforços de investigação 

e do equipamento e a eliminação das 

duplicações irão promover a autonomia 

estratégica e a competitividade da 

indústria da defesa na Europa e resultar 
em ganhos de eficiência consideráveis, 

frequentemente avaliados em cerca de 26 

mil milhões de EUR por ano; 

113. Solicita à Vice-Presidente da 

Comissão/Alta Representante da União 

para os Negócios Estrangeiros e a Política 

de Segurança (VP/AR) e aos Estados-

Membros que libertem todo o potencial do 

Tratado de Lisboa no que respeita à 

política comum de segurança e defesa 

(PCSD); rejeita os planos com vista ao 

aumento da despesa no domínio da defesa 

na Europa a título do orçamento da UE e 

solicita aos Estados-Membros que 

reúnam amplos recursos nacionais e que 

cooperem na investigação, no 

desenvolvimento, nos contratos públicos, 

na segurança do abastecimento, na 

manutenção e na formação em matéria de 

defesa através de instrumentos tais como 

um mecanismo Athena alargado; recorda 

que o reforço da cooperação em matéria de 

defesa, a concentração dos esforços de 

investigação e do equipamento e a 

eliminação das duplicações contribuirão 

para a criação de um mercado europeu 

eficiente da defesa e para a garantia de 

disponibilidade de equipamento fiável e de 

elevada qualidade para as forças armadas 

europeias e resultarão em ganhos de 

eficiência consideráveis, frequentemente 

avaliados em cerca de 26 mil milhões de 

EUR por ano; 
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Or. en 

 

 


