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Proposta de resolução Alteração 

8. Apela, por conseguinte, ao apoio 

contínuo às políticas existentes, em 

especial as políticas de longa data da UE 

consagradas nos Tratados, designadamente 

as políticas comuns da agricultura e das 

pescas e a política de coesão porque são 

portadoras dos benefícios tangíveis do 

projeto europeu para os cidadãos da UE;  

rejeita qualquer tentativa de 

renacionalizar estas políticas, uma vez 

que uma tal medida não reduziria o ónus 

financeiro que recai sobre os 

contribuintes e os consumidores, nem 

permitiria obter melhores resultados, mas 

criaria, ao invés, entraves ao crescimento, 

à solidariedade e ao bom funcionamento 

do Mercado Único, continuando a 

aumentar as desigualdades e agravando 

simultaneamente as disparidades entre 

territórios e setores económicos;  tenciona 

garantir à UE-27 o mesmo nível de 

financiamento destas políticas no próximo 

período de programação, melhorando, 

simultaneamente, a sua eficácia e 

simplificando os procedimentos que lhes 

estão associados;  

8. Apela, por conseguinte, ao apoio 

contínuo e reforçado às políticas 

existentes, em especial as políticas de 

longa data da UE consagradas nos 

Tratados, designadamente a política de 

coesão, a única política de solidariedade 

em larga escala que se mantém na União, 

e as políticas comuns da agricultura e das 

pescas porque são portadoras dos 

benefícios tangíveis do projeto europeu 

para os cidadãos da UE; recorda que, no 

próximo período de programação, a 

União deve, em paralelo, visar o objetivo 

de colmatar as diferenças de 

desenvolvimento entre as regiões mais 

ricas e mais pobres, bem como as 

assimetrias de rendimentos entre as 

diferentes categorias sociais dos cidadãos; 
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