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8.3.2018 A8-0048/118 

Alteração  118 

Martina Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Paloma López 

Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 89-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  89-B. Considera indispensável que a 

política de coesão continue a abranger 

todas as regiões da UE e continue a ser o 

principal instrumento de solidariedade, 

desenvolvimento e investimento da União, 

baseado numa estratégia e em perspetivas 

a longo prazo e dotado de um orçamento 

à altura dos desafios; solicita, por 

conseguinte, que o atual limite máximo de 

despesa da União, atualmente fixado em 1 

%, seja aumentado para pelo menos 1,3 % 

do RNB da União, para poder continuar a 

apoiar as políticas existentes, evitando o 

financiamento de novos desafios em 

detrimento dessas politicas e mantendo a 

quota-parte da política de coesão ao nível 

atual, ou seja, mais de um terço do QFP; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/119 

Alteração  119 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 89-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  89-C. Salienta que, apesar de os recursos 

da política de coesão beneficiarem em 

primeiro lugar as regiões menos 

desenvolvidas, também as áreas mais 

pobres, urbanas e rurais das regiões ricas 

deverão ser zonas prioritárias de 

investimento a título da política de 

coesão; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/120 

Alteração  120 

Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 

Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 90 

 

Proposta de resolução Alteração 

90. Considera da maior importância 

manter o financiamento da política de 

coesão após 2020 na UE-27 ao nível, pelo 

menos, do orçamento para 2014-2020, a 

preços constantes; salienta que o PIB deve 

continuar a ser um dos parâmetros para a 

afetação dos fundos da política de coesão, 

mas considera que deve ser 

complementado por um conjunto de 

indicadores sociais, ambientais e 

demográficos para melhor ter em conta os 

novos tipos de desigualdades entre e no 

interior das regiões da UE em todos os 

Estados-Membros; apoia, além disso, a 

continuação, no novo período de 

programação, dos elementos que tornaram 

a política de coesão mais moderna e 

orientada para os resultados no âmbito do 

atual QFP, i.e. a concentração temática, as 

condicionalidades ex ante, o quadro de 

desempenho e a associação à governação 

económica; 

90. Considera da maior importância 

manter o financiamento da política de 

coesão após 2020 na UE-27 ao nível, pelo 

menos, do orçamento para 2014-2020, a 

preços constantes; manifesta a sua grande 

apreensão face às recentes declarações da 

Comissão sobre os enormes cortes 

orçamentais de que a política de coesão 

poderá ser objeto no quadro do próximo 

QFP, os quais excluiriam algumas 

regiões, ou mesmo a maior parte delas, da 

política de coesão; preconiza um 

orçamento à altura dos desafios com que 

as regiões são confrontadas e apela para 

que não se transforme a política de coesão 

numa variável de ajustamento; recorda 

que a cobertura de todas as regiões da UE 

pela política de coesão é um elemento não 

negociável para o Parlamento Europeu; 
salienta que o PIB deve continuar a ser um 

dos parâmetros para a afetação dos fundos 

da política de coesão, mas considera que 

deve ser complementado por um conjunto 

de indicadores sociais, ambientais e 

demográficos para melhor ter em conta os 

novos tipos de desigualdades entre e no 

interior das regiões da UE em todos os 

Estados Membros; está convencido de que 
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um desafio essencial para a futura 

política de coesão consistirá em prestar 

um apoio adequado às regiões de 

rendimento médio, para que mantenham 

a sua trajetória positiva em termos de 

desenvolvimento, e de que a política de 

coesão deve reduzir as disparidades 

dentro das regiões e entre elas e impedir 

que as regiões vulneráveis registem 

atrasos, considerando a possibilidade de 

alargar a finalidade e a quota-parte dos 

fundos disponíveis para a categoria das 

regiões em transição; apoia, além disso, a 

continuação, no novo período de 

programação, dos elementos que tornaram 

a política de coesão mais moderna e 

orientada para os resultados no âmbito do 

atual QFP, i.e. a concentração temática e o 

quadro de desempenho; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/121 

Alteração  121 

Martina Michels, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 90-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  90-A. Reitera a sua posição de que a 

política de coesão não deve estar 

submetida a condicionalismos a nível 

europeu sobre os quais as autoridades 

regionais e locais e os demais 

beneficiários não possam ter qualquer 

influência; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/122 

Alteração  122 

Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Liadh 

Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Martina Michels 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 90-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  90-B Considera que o próximo QFP 

deve prever meios adequados para a 

consecução da coesão económica, social e 

territorial nas regiões ultraperiféricas da 

União Europeia (RUP), bem como para 

as medidas específicas nessas regiões 

previstas no artigo 349.º do TFUE, em 

conformidade com os objetivos e 

princípios estabelecidos na Comunicação 

da Comissão Europeia intitulada «Uma 

parceria estratégica reforçada e renovada 

com as regiões ultraperiféricas da UE»; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/123 

Alteração  123 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 91 

 

Proposta de resolução Alteração 

91. Está fortemente empenhado na 

concretização do compromisso decorrente 

do artigo 9.º do TFUE pela criação de 
uma Europa social e na aplicação do Pilar 

Europeu dos Direitos Sociais baseada no 

crescimento sustentável de uma economia 

social altamente competitiva, que tenha o 

pleno emprego e o progresso social como 

objetivos e promova a igualdade entre 

mulheres e homens, a solidariedade entre 

as gerações e a proteção dos direitos da 

criança, conforme está consagrado no 

Tratado; destaca que tal aplicação requer 

um financiamento adequado das políticas 

sociais e salienta a consequente 

necessidade de reforço dos instrumentos 

existentes que contribuem para estes 

objetivos, nomeadamente o Fundo Social 

Europeu (FSE), a Iniciativa para o 

Emprego dos Jovens, o Fundo de Auxílio 

Europeu às Pessoas Mais Carenciadas, o 

FEG e o programa EaSI; insiste em que os 

referidos instrumentos sejam preservados 

no próximo QFP e continuem a ser 

implementados predominantemente por 

meio de subvenções; 

91. Está fortemente empenhado na 

reorientação da construção europeia no 

sentido de implementar uma Europa social 

e o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 

tendo o pleno emprego e o progresso social 

como objetivos e promovendo a igualdade 

entre mulheres e homens, a solidariedade 

entre as gerações e a proteção dos direitos 

da criança, conforme está consagrado no 

TFUE; destaca que tal aplicação requer um 

financiamento adequado das políticas 

sociais e salienta a consequente 

necessidade de reforço dos instrumentos 

existentes que contribuem para estes 

objetivos, nomeadamente o Fundo Social 

Europeu (FSE), a Iniciativa para o 

Emprego dos Jovens, o Fundo de Auxílio 

Europeu às Pessoas Mais Carenciadas, o 

FEG e o programa EaSI; insiste em que os 

referidos instrumentos sejam não só 

preservados no próximo QFP mas também 

reforçados do ponto de vista financeiro e 

continuem a ser implementados 

predominantemente por meio de 

subvenções; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/124 

Alteração  124 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 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; 

insiste no facto de o FSE dever apoiar a 

transição para uma economia circular 

prestando apoio à formação dos 

trabalhadores e reforçando esse apoio; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/125 

Alteração  125 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 99-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  99-A. Recorda que os acordos de 

comércio livre não só reduzem o emprego, 

em particular na agricultura, mas 

comprometem frequentemente a coesão 

económica e social e aumentam a 

inquietação dos trabalhadores e a 

insatisfação da opinião pública em geral; 

considera que uma estratégia coerente de 

protecionismo solidário reduziria o risco 

de deslocalização e criaria condições 

favoráveis à relocalização da produção 

industrial no território da UE; salienta a 

importância de uma verdadeira política 

industrial à escala da União conducente a 

um crescimento sustentável e inclusivo; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/126 

Alteração  126 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 99-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  99-B Considera que, perante a urgência 

humanitária decorrente da crise no 

acolhimento dos migrantes, as agências 

da União responsáveis pela aplicação da 

lei devem ser complementadas por uma 

agência da UE dotada de um mandato 

centrado na proteção das pessoas, no 

apoio humanitário e nas operações de 

salvamento, garantindo os direitos 

fundamentais de todos, tanto dos cidadãos 

como dos não cidadãos da União 

Europeia; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/127 

Alteração  127 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Pierre Vieu 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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. 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; rejeita qualquer tentativa de 

renacionalização dos custos da PAC e 

salienta a necessidade de mecanismos de 

regulação pública da produção e dos 

mercados, de forma a garantir preços 

justos no produtor e um rendimento 

estável e justo aos agricultores; 
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Or. en 

 

 


