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7.3.2018 A8-0048/144 

Alteração  144 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Aprova, em paralelo, uma 

resolução distinta para definir a sua 

posição sobre a reforma do sistema de 

recursos próprios da UE, em consonância 

com as recomendações do Grupo de Alto 

Nível sobre os Recursos Próprios; insta a 

Comissão a ter devidamente em conta a 

posição do Parlamento na elaboração das 

propostas legislativas sobre os recursos 

próprios da UE, que devem ser ambiciosas 

e apresentadas juntamente com as 

propostas relativas ao QFP; salienta que 

tanto o lado das despesas como o das 

receitas do próximo QFP serão tratados 

como um pacote único nas futuras 

negociações e que não será alcançado um 

acordo sobre o QFP sem que se registem 

progressos correspondentes no que aos 

recursos próprios diz respeito; 

Suprimido 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/145 

Alteração  145 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Manifesta-se convicto de que o 

próximo QFP se deve basear nas 

prioridades e políticas bem estabelecidas 

da União, que visam promover a paz, a 

democracia, o Estado de direito, os direitos 

humanos e a igualdade de género, 

impulsionar o bem-estar, o crescimento 

económico sustentável a longo prazo e a 

investigação e a inovação, lograr o 

emprego de qualidade conducente a 

trabalho digno, lutar contra as alterações 

climáticas e promover a coesão económica, 

social e territorial, bem como a 

solidariedade entre os Estados-Membros e 

os cidadãos; considera que estes pilares 

são indispensáveis para o bom 

funcionamento do Mercado Único e da 

União Económica e Monetária, bem como 

para o reforço da posição da Europa no 

mundo; está convicto de que estes são mais 

relevantes do que nunca para o futuro da 

Europa; 

4. Manifesta-se convicto de que o 

próximo QFP se deve basear nas 

prioridades e políticas bem estabelecidas 

da União, que visam promover a paz, a 

democracia, o Estado de direito, os direitos 

humanos e a igualdade de género, 

impulsionar o bem-estar, o crescimento 

económico sustentável a longo prazo e a 

investigação e a inovação, lograr o 

emprego de qualidade conducente a 

trabalho digno, lutar contra as alterações 

climáticas e promover a coesão económica, 

social e territorial, bem como a 

solidariedade entre os Estados-Membros e 

os cidadãos; considera que os esforços 

envidados até ao momento no sentido de 

construir um Mercado Único e da União 

Económica e Monetária se revelaram 

contrários a estes pilares, conduzindo à 

deterioração da posição da Europa e dos 

Estados-Membros da UE no mundo; está 

convicto de que estes pilares são os 

principais indicadores das divergências 

que existem a nível da União; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/146 

Alteração  146 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Considera que o próximo QFP deve 

permitir à União proporcionar soluções e 

sair fortalecida das crises da década: a crise 

económica e financeira, o desemprego dos 

jovens, a persistente pobreza e exclusão 

social, o fenómeno da migração e dos 

refugiados, as alterações climáticas e as 

catástrofes naturais, a degradação 

ambiental e a perda de biodiversidade, o 

terrorismo e a instabilidade, para citar 

apenas alguns exemplos; salienta que estes 

desafios mundiais e transfronteiriços, com 

implicações internas, demonstram a 

interdependência das nossas economias e 

sociedades e apontam para a necessidade 

de ações conjuntas; 

5. Considera que o próximo QFP deve 

permitir à União proporcionar soluções e 

sair fortalecida das crises da década: a crise 

económica e financeira, o desemprego dos 

jovens, a persistente pobreza e exclusão 

social, o fenómeno da migração e dos 

refugiados, as alterações climáticas e as 

catástrofes naturais, a degradação 

ambiental e a perda de biodiversidade, o 

terrorismo e a instabilidade, para citar 

apenas alguns exemplos; salienta que estes 

desafios ficaram, em larga medida, sem 

resposta por parte da União, o que 

demonstra que o Estado-nação continua a 

ser a ferramenta natural para combater os 

desafios acima referidos; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/147 

Alteração  147 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Salienta que o próximo QFP 

constitui uma oportunidade para a União 

demonstrar que está unida e é capaz de dar 

resposta a acontecimentos políticos, como 

o Brexit, a propagação de movimentos 

populistas e nacionalistas e mudanças na 

liderança mundial; realça que as divisões e 

o egocentrismo não são uma resposta aos 

problemas mundiais e às preocupações dos 

cidadãos; considera que as negociações do 

Brexit, em particular, demonstram que os 

benefícios de ser membro da União 

ultrapassam largamente os custos da 

contribuição para o seu orçamento; 

solicita, neste contexto, a plena 

observância do quadro dos compromissos 

anteriormente assumidos, nomeadamente 

no Acordo de Sexta-Feira Santa no que 

diz respeito ao Estado de direito e à 

democracia; 

7. Salienta que o próximo QFP deve 

ter em conta o facto de os cidadãos dos 

Estados-Membros, de um modo geral, 

quererem menos União: o Brexit e o 

referendo de 2016 nos Países Baixos são 

exemplo do profundo ceticismo 

relativamente à UE; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/148 

Alteração  148 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 8 

 

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, a que as 

políticas da UE sejam profundamente 

repensadas: este QFP deve ter como 

principal objetivo a formulação de um 

quadro que permita reduzir o âmbito de 

aplicação e o volume do orçamento da 

UE; sublinha que uma forma de alcançar 

esse objetivo seria começar a 

renacionalizar algumas políticas; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/149 

Alteração  149 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Reitera o princípio segundo o qual 

prioridades políticas adicionais devem ser 

acompanhadas de meios financeiros 

adicionais, quer surjam no momento da 

adoção de um novo QFP, quer durante a 

sua execução, e salienta que o 

financiamento de novas necessidades não 

deve comprometer as atuais políticas e os 

atuais programas; espera, além disso, que 

sejam criadas disposições suficientes em 

matéria de flexibilidade para a adaptação 

a circunstâncias imprevistas que possam 

surgir no decurso do QFP; 

13. Afirma o princípio segundo o qual 

as prioridades políticas adicionais que 

possam surgir no momento da adoção de 

um novo QFP ou durante a sua execução 

devem ser financiadas por cortes em 

outros programas; 

Or. en 

 

 


