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8.3.2018 A8-0048/101 

Alteração  101 

Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 66-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  66-A. Reitera que as subvenções têm de 

continuar a ser a base do financiamento 

da política de coesão e assinala que os 

instrumentos financeiros podem 

desempenhar um papel complementar; 

sublinha, no entanto, que a sua eficácia 

depende de inúmeros fatores (natureza do 

projeto, do território ou do risco) e que 

devem ser utilizados com precaução, com 

base numa avaliação ex ante adequada; 

salienta ainda que as subvenções devem 

ser complementadas apenas quando esses 

instrumentos financeiros demonstrarem 

um valor acrescentado, e que todas as 

regiões, independentemente do seu nível 

de desenvolvimento, devem poder 

determinar livremente o modo de 

financiamento mais adaptado; opõe-se à 

fixação de qualquer meta vinculativa na 

utilização dos instrumentos financeiros; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/102 

Alteração  102 

Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 66-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  66-B. Realça que a política de coesão e o 

Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos (FEIE) se baseiam em 

conceitos e objetivos diferentes que, em 

certos casos, podem ser complementares, 

mas não substituíveis, independentemente 

do nível de desenvolvimento das regiões; 

defende a manutenção de limites claros 

entre o FEIE e a política de coesão, 

juntamente com a oferta de possibilidades 

para a sua combinação e utilização 

facilitada, quando necessário, e sem que 

sejam confundidos; 

Or. en 

 

 


