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8.3.2018 A8-0048/50 

Alteração  50 

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 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. Salienta a necessidade de uma 

política agrícola sustentável e afirma que 

uma política agrícola comum (PAC) 

modernizada é fundamental para a 

consecução dos seus objetivos, tal como 

estabelecidos nos Tratados; salienta a 

necessidade de velar por que as despesas 

da PAC atinjam efetivamente os objetivos 

fixados; destaca, neste contexto, a 

necessidade de uma maior coerência entre 

os vários domínios de intervenção, a fim 

de melhorar a gestão sustentável dos 

recursos naturais e os instrumentos 

específicos para o efeito no âmbito da 

PAC; realça que a reabilitação, 

modernização e expansão das 

infraestruturas de investigação e 

desenvolvimento, a par do apoio a uma 

educação adequada, são elementos-chave 

no fomento da inovação e no apoio à 

transição para práticas agrícolas mais 

sustentáveis e respeitadoras do ambiente 

que garantam a segurança alimentar e a 

segurança dos alimentos; congratula-se 

com a abordagem estratégica da Comissão 

apresentada na comunicação «O futuro 

da alimentação e da agricultura na UE», 

de proporcionar aos Estados-Membros 

uma maior flexibilidade para 

encontrarem os meios adequados para 

orientar o seu setor agrícola, da maneira 
mais eficaz, na via da consecução dos 
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objetivos ambientais comuns; destaca, 

além disso, a necessidade de reforçar a 

ligação entre a PAC e a disponibilização de 

bens públicos que proporcionam um 

verdadeiro valor acrescentado; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/51 

Alteração  51 

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 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 

no próximo QFP deve ser simplificado e 

orientado para o desempenho, 

enfatizando uma abordagem direcionada 

e garantindo o rastreio e a monitorização, 

alicerçando assim a fiabilidade do 

orçamento; frisa que a próxima PAC 

requer uma dotação financeira adequada 

em que a concessão de apoio ao setor 

agrícola esteja ligada à disponibilização 

de resultados e bens públicos, tendo em 

conta a vulnerabilidade de algumas áreas, 

bem como a necessidade de continuar as 

medidas que visam manter a produção em 

setores vitais para aquelas; sublinha a 

necessidade de garantir a produção 

agrícola em todas as partes da UE, bem 

como nas zonas com condicionalismos 

naturais; salienta a necessidade de 

reformular a reserva para crises no setor 

agrícola e criar novos instrumentos e 

mecanismos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços; insta a Comissão a 

assegurar o quadro jurídico e financeiro 

necessário para a cadeia de abastecimento 

alimentar, a fim de combater as práticas 

comerciais desleais; 
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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; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/52 

Alteração  52 

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 103 

 

Proposta de resolução Alteração 

103. Salienta a importância 

socioeconómica e ecológica do setor das 

pescas, do ambiente marinho e da 

«economia azul» e o seu contributo para a 

autonomia alimentar sustentável da UE 
no sentido de assegurar a sustentabilidade 

da pesca e da aquicultura europeia e de 

atenuar o impacto ambiental; observa que 

a política comum das pescas é um domínio 

da exclusiva competência da UE; frisa, 

neste contexto, a necessidade de preservar 

um fundo das pescas específico, 

substancial, independente e acessível para 

aplicar esta política; solicita o 

restabelecimento do POSEI Pescas, visto 

tratar-se de um programa extremamente 

importante para as Regiões 

Ultraperiféricas Europeias; apela a que, 

no mínimo, o nível de dotações destinadas 

ao setor das pescas ao abrigo do atual 

QFP seja mantido e a que, caso surjam 

novas necessidades, as dotações 

financeiras para os assuntos marítimos 

sejam aumentadas; alerta para as eventuais 

consequências negativas de um «Brexit 

duro» para este setor; assinala que outros 

instrumentos financeiros, para além de 

ajudas não reembolsáveis, podem 

proporcionar possibilidades de 

financiamento complementares; 

103. Salienta a importância 

socioeconómica e ecológica do setor das 

pescas, do ambiente marinho e da 

«economia azul»; observa que a 

conservação dos recursos biológicos 

marinhos no quadro da política comum 

das pescas (PCP) é um domínio da 

exclusiva competência da UE; realça que o 

Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 

das Pescas (FEAMP) é o principal 

instrumento financeiro de apoio à PCP; 

sublinha que o FEAMP é um mecanismo 

de cofinanciamento e, neste contexto, 

enfatiza a necessidade de preservar um 

fundo das pescas específico, transparente 

e acessível para realizar os objetivos da 

PCP, nomeadamente, promover um setor 

da pesca e da aquicultura competitivo, 

sustentável do ponto de vista ambiental, 

economicamente viável e socialmente 

responsável; alerta para as eventuais 

consequências negativas de um «Brexit 

duro» para este setor e assinala que outros 

instrumentos financeiros do orçamento da 

UE podem proporcionar possibilidades de 

financiamento complementares no setor 

das pescas e assuntos marítimos; 
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Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/53 

Alteração  53 

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 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, a 

eficácia, a coerência e a flexibilidade, e 

respeite os objetivos das políticas 

subjacentes; salienta que estes objetivos 

não podem ser alcançados sem uma 

estrutura de governação que permita o 

controlo político, que seja baseada numa 

estratégia, que seja inclusiva e robusta, e 

que permita o controlo democrático e 

transparente do Parlamento Europeu; 

convida a Comissão e o SEAE a proporem 

um plano para a reforma dos 

instrumentos que inclua uma estrutura de 

governação desse tipo; 

Or. en 



 

AM\1147972PT.docx  PE616.074v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

8.3.2018 A8-0048/54 

Alteração  54 

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 109-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  109-A. Congratula-se com o compromisso 

da UE em relação a temas como os 

direitos humanos, a democracia, o apoio à 

sociedade civil e a ajuda humanitária, 

bem como com as várias metas, os 

objetivos e o valor político e estratégico 

específico dos atuais instrumentos; 

sublinha que a reforma não deve 

comprometer os objetivos políticos de 

cada instrumento; está ciente das 

preocupações existentes relativas a estes 

instrumentos devido à sua especificidade 

em termos de objetivos e de execução e, 

por conseguinte, insta à manutenção  de 

instrumentos independentes de assistência 

de pré-adesão, de vizinhança, de 

desenvolvimento, de ajuda humanitária e 

de democracia e direitos humanos, em 

virtude das suas características 

específicas e financeiras; observa que 

essa arquitetura deve incluir uma 

orçamentação do FED adicionada aos 

limites máximos acordados sem o 

Mecanismo de Apoio à Paz em África, e 

uma integração mais transparente dos 

fundos fiduciários e mecanismos 

pertinentes; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/55 

Alteração  55 

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 127-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  127-A Considera que, caso seja 

alcançado um acordo sobre o próximo 

QFP antes das eleições europeias, a 

legislação setorial que cria a próxima 

geração de programas da UE, negociada 

pelo atual Parlamento, deve ser aprovada 

pelo Parlamento recém-eleito; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/56 

Alteração  56 

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 127-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  127-B. Considera que o Parlamento 

recém-eleito pode, deliberando por 

maioria absoluta dos membros que o 

compõem, no prazo de 6 meses após as 

eleições europeias, solicitar à Comissão 

que proponha uma revisão da legislação 

setorial que cria os futuros programas da 

UE para o próximo QFP, aprovada pela 

anterior legislatura; 

Or. en 

 

 


