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7.3.2018 A8-0048/150 

Alteração  150 

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 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Está convicto de que, a menos que 

o Conselho aceite um aumento 

significativo do nível das suas 

contribuições nacionais para o orçamento 

da UE, a introdução de novos e genuínos 

recursos próprios da UE é a única opção 

para financiar adequadamente o próximo 

QFP; 

Suprimido 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/151 

Alteração  151 

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 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Reitera a sua posição de longa 

data de que a ambição política da União 

deve ser acompanhada de recursos 

financeiros adequados e recorda que o 

artigo 311.º do TFUE estabelece que a 

União se dota dos meios necessários para 

atingir os seus objetivos e realizar com 

êxito as suas políticas; 

Suprimido 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/152 

Alteração  152 

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 30 

 

Proposta de resolução Alteração 

30. Considera que todas as margens 

não afetadas devem poder transitar, sem 

restrições, para exercícios futuros e ser 

mobilizadas pela autoridade orçamental, 

para qualquer fim considerado 

necessário, no âmbito do processo 

orçamental anual; solicita, por 

conseguinte, que a margem global 

relativa às autorizações seja mantida, mas 

sem quaisquer restrições em termos de 

âmbito e de tempo; 

30. Considera que todas as margens 

não afetadas devem ser consideradas 

desnecessárias e, por conseguinte, 

suprimidas no próximo exercício 

financeiro; salienta que esta medida 

estaria em conformidade com a 

abordagem rigorosa que a UE assumiu 

quando se trata dos orçamentos de alguns 

Estados-Membros; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/153 

Alteração  153 

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 39 

 

Proposta de resolução Alteração 

39. Solicita, em particular, um 

aumento substancial do enquadramento 

financeiro do Instrumento de 

Flexibilidade, até a uma dotação anual 

de, pelo menos, dois mil milhões de EUR; 

recorda que o Instrumento de 

Flexibilidade não está associado a 

nenhum domínio de intervenção 

específico e que pode, assim, ser 

mobilizado para qualquer fim 

considerado necessário; considera, por 

conseguinte, que este instrumento pode 

ser mobilizado para cobrir eventuais 

novas necessidades financeiras à medida 

que ocorram durante o QFP; 

Suprimido 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/154 

Alteração  154 

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 45 

 

Proposta de resolução Alteração 

45. Considera que a Margem para 

Imprevistos deve ser preservada enquanto 

instrumento de último recurso; salienta que 

este é um instrumento especial que também 

só pode ser mobilizado para as dotações de 

pagamento e que a sua mobilização foi 

fundamental para resolver a crise de 

pagamentos de 2014; apela, por 

conseguinte, a uma revisão em alta da sua 

dotação máxima anual para 0,05 % do 

RNB da UE; 

45. Considera que a Margem para 

Imprevistos deve ser preservada enquanto 

instrumento de último recurso; salienta que 

este é um instrumento especial que também 

só pode ser mobilizado para as dotações de 

pagamento e que a sua mobilização foi 

fundamental para resolver a crise de 

pagamentos de 2014; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/155 

Alteração  155 

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 46 

 

Proposta de resolução Alteração 

46. Sublinha que os instrumentos 

especiais do QFP devem ser contabilizados 

para além dos limites máximos do QFP, 

tanto em termos de dotações de 

autorização como de dotações de 

pagamento; considera que a questão da 

orçamentação das dotações de pagamento 

destes instrumentos foi resolvida de forma 

inequívoca durante a revisão intercalar do 

QFP 2014-2020, pondo termo ao longo 

conflito de interpretação com o Conselho; 

defende a introdução de uma disposição 

clara no Regulamento QFP que indique 

que os pagamentos resultantes da 

mobilização das autorizações dos 

instrumentos especiais do QFP devem ser 

contabilizados para além dos limites 

máximos anuais de pagamentos do QFP; 

46. Sublinha que os instrumentos 

especiais do QFP não devem ser 

contabilizados para além dos limites 

máximos do QFP, nem em termos de 

dotações de autorização nem de dotações 

de pagamento; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/156 

Alteração  156 

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 47 

 

Proposta de resolução Alteração 

47. Assinala que, nos termos do 

Acordo Interinstitucional (AII) em vigor, a 

mobilização de três instrumentos especiais 

do QFP requer uma maioria especial do 

Parlamento; considera que esta disposição 

se tornou obsoleta, uma vez que reflete as 

maiorias especiais que eram necessárias 

para a aprovação do orçamento da UE 

antes da entrada em vigor do Tratado de 

Lisboa; apela a uma abordagem 

homogénea em matéria de requisitos de 

votação para a mobilização dos 

instrumentos em causa, requisitos esses 

que devem ser iguais aos que se aplicam 

para aprovação do orçamento da UE; 

47. Assinala que, nos termos do 

Acordo Interinstitucional (AII) em vigor, a 

mobilização de três instrumentos especiais 

do QFP requer uma maioria especial do 

Parlamento; considera que esta disposição 

é útil, uma vez que reflete o facto de a 

mobilização dos instrumentos em causa ter 

de constituir uma medida excecional; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/157 

Alteração  157 

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 48 

 

Proposta de resolução Alteração 

48. Reitera a sua posição de longa 

data segundo a qual todas as receitas 

resultantes de coimas aplicadas às 

empresas por violação do direito da 

concorrência da União ou associadas a 

atrasos no pagamento das contribuições 

nacionais para o orçamento da UE devem 

constituir uma nova fonte de receita para 

o orçamento da UE, sem conduzirem à 
redução correspondente das contribuições 

baseadas no RNB; 

48. Considera que todas as receitas 

resultantes de coimas aplicadas às 

empresas por violação do direito da 

concorrência da União ou associadas a 

atrasos no pagamento das contribuições 

nacionais para o orçamento da UE devem 

ser restituídas aos Estados-Membros sob a 

forma de uma redução correspondente das 

contribuições baseadas no RNB; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/158 

Alteração  158 

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 49 

 

Proposta de resolução Alteração 

49. Solicita, para o efeito, que seja 

constituída uma reserva especial na parte 

das receitas do orçamento da UE, que 

será progressivamente alimentada por 

todos os tipos de outras receitas 

imprevistas; considera que esta reserva 

deve ser criada para cobrir as 

necessidades de pagamento adicionais, 

nomeadamente as que decorrem da 

mobilização da margem global relativa às 

autorizações ou dos instrumentos 

especiais do QFP; 

Suprimido 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/159 

Alteração  159 

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 54 

 

Proposta de resolução Alteração 

54. Realça que o «exame de saúde» das 

despesas da UE não pode dar origem a 

uma redução do nível de ambição da UE 

ou a uma sectorização das políticas e 

programas da UE, nem deve conduzir a 

uma substituição de subvenções por 

instrumentos financeiros para conseguir 

algumas poupanças, uma vez que a 

grande maioria das ações financiadas 

pelo orçamento da UE não se adequa ao 

financiamento por estes instrumentos; é 

de opinião que o «exame de saúde» 

deverá antes permitir identificar possíveis 

formas de melhorar a execução dos 

programas de despesa da UE; 

54. Realça que o «exame de saúde» das 

despesas da UE deve dar origem a uma 

redução do nível de ambição da UE ou a 

uma sectorização das políticas e programas 

da UE, uma vez que os cidadãos de vários 

Estados-Membros manifestaram 

repetidamente esta vontade; 

Or. en 

 

 


