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8.11.2018 A8-0358/11 

Alteração  11 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relatório intercalar sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 –  Posição do 

Parlamento com vista a um acordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Salienta que o QFP 2021-2027 deve 

garantir a responsabilidade da União e a 

sua capacidade para responder às 

necessidades emergentes, aos desafios 

adicionais e aos novos compromissos 

internacionais, bem como para concretizar 

as suas prioridades e os seus objetivos 

políticos; assinala os graves problemas 

relacionados com o subfinanciamento do 

QFP para 2014-2020 e reitera a 

necessidade de evitar uma repetição de 

erros do passado, garantindo, desde o 

início, um orçamento da UE forte e 

credível em benefício dos cidadãos durante 

o próximo período de sete anos; 

1. Salienta que o QFP 2021-2027 deve 

responder às necessidades emergentes, aos 

desafios adicionais e aos novos 

compromissos internacionais, e 

satisfazê-los, de forma eficiente e eficaz, 

bem como concretizar essas prioridades e 

objetivos políticos geradores de um 

verdadeiro valor acrescentado para os 

cidadãos da UE; salienta a necessidade de 

proceder a uma análise das despesas, a 

fim de proporcionar uma avaliação 

abrangente e judiciosa destinada a 

demonstrar o valor acrescentado real de 

cada programa para a elaboração de um 

orçamento da UE credível e otimizado em 

benefício exclusivo dos cidadãos durante o 

próximo período de sete anos;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/12 

Alteração  12 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relatório intercalar sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 –  Posição do 

Parlamento com vista a um acordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Sublinha que a proposta da 

Comissão relativa ao nível global do 

próximo QFP, fixado em 1,08 % do RNB 

da UE-27 (1,11 % após a integração do 

Fundo Europeu de Desenvolvimento), 

representa, em termos de percentagem do 

RNB, uma redução em termos reais em 

comparação com o atual QFP; considera 

que o nível proposto do QFP não 

permitirá à União honrar os seus 

compromissos políticos e responder aos 

desafios importantes que se perfilam; 

pretende, por conseguinte, negociar o 

necessário aumento;  

3. Toma nota de que a proposta da 

Comissão relativa ao nível global do 

próximo QFP, fixado em 1,08 % do RNB 

da UE-27 (1,11 % após a integração do 

Fundo Europeu de Desenvolvimento); 

considera que esta proposta pode permitir 

à União honrar os seus compromissos 

políticos e responder aos desafios 

importantes que se perfilam; recorda, 

neste contexto, a necessidade de rever as 

despesas do orçamento da UE, em 

particular as administrativas, com o 

objetivo de tentar reduzir as contribuições 

dos Estados-Membros e garantir que o 

orçamento da UE é verdadeira e 

exclusivamente gasto para satisfazer as 

necessidades dos cidadãos da UE; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/13 

Alteração  13 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relatório intercalar sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 –  Posição do 

Parlamento com vista a um acordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Declara, além disso, a sua oposição 

a qualquer redução do nível das políticas 

de longa data da UE consagradas nos 

Tratados, tais como a política de coesão, a 

política agrícola comum e a política das 

pescas; opõe-se, em particular, aos cortes 

radicais que terão um impacto negativo na 

natureza e nos objetivos destas políticas, 

como, por exemplo, as reduções propostas 

para o Fundo de Coesão ou para o Fundo 

Europeu Agrícola de Desenvolvimento 

Rural; rejeita, neste contexto, a proposta de 

reduzir o Fundo Social Europeu Mais 

(FSE+), apesar do alargamento do seu 

âmbito de aplicação e da integração de 

quatro programas sociais existentes, 

nomeadamente da Iniciativa para o 

Emprego dos Jovens; 

4. Declara a sua oposição à redução, 

proposta pela Comissão, do nível de 

financiamento de várias das principais 

políticas da UE, tais como a política 

agrícola comum (PAC); opõe-se, em 

particular, aos cortes radicais que terão um 

impacto negativo para o Fundo Europeu 

Agrícola de Desenvolvimento Rural; 

rejeita, neste contexto, a proposta de 

reduzir o Fundo Social Europeu, apesar do 

alargamento do seu âmbito de aplicação e 

da integração da Iniciativa para o 

Emprego dos Jovens; solicita, por 

conseguinte, um aumento no nível do 

Fundo Social Europeu Plus (ESF+), em 

comparação com a proposta da Comissão, 

uma vez que tal pode permitir que os 

Estados-Membros apliquem regimes de 

rendimento mínimo a favor dos cidadãos 

da UE em situação de pobreza;  

Or. en 



 

AM\1168607PT.docx  PE624.234v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

8.11.2018 A8-0358/14 

Alteração  14 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relatório intercalar sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 –  Posição do 

Parlamento com vista a um acordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  8-A. Recorda a necessidade de 

proporcionar um novo QFP com um 

verdadeiro valor acrescentado para os 

cidadãos da UE, que não constitua um 

encargo adicional para além das 

contribuições dos Estados-Membros; 

salienta que é necessário proceder a uma 

análise obrigatória das despesas, a fim de 

proporcionar poupanças sempre que 

possível; considera que as contribuições 

nacionais dos Estados-Membros devem 

ser deduzidas do cálculo do nível do défice 

nacional;  

Or. en 



 

AM\1168607PT.docx  PE624.234v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

8.11.2018 A8-0358/15 

Alteração  15 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relatório intercalar sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 –  Posição do 

Parlamento com vista a um acordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Reitera a sua posição formal de 

que o nível do QFP 2021-2027 deve ser 

fixado em 1 324,1 mil milhões de EUR a 

preços de 2018, o que representa 1,3 % do 

RNB da UE-27, a fim de assegurar o nível 

necessário de financiamento para as 

políticas fundamentais da UE que lhes 

permita cumprir a sua missão e objetivos;  

16. Congratula-se com a proposta da 

Comissão relativa aos níveis de 

financiamento de alguns programas para 

o QFP 2021-2027, mas salienta a 

necessidade de assegurar um nível de 

financiamento adequado para as políticas 

fundamentais da UE, como a Política 

Agrícola Comum (PAC) e o FSE+; 

considera que é possível elaborar um QFP 

ambicioso e realista sem requerer ao 

mesmo tempo uma contribuição mais 

elevada aos Estados-Membros; considera 

que as contribuições nacionais dos 

Estados-Membros devem ser deduzidas do 

cálculo do nível do défice nacional; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/16 

Alteração  16 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relatório intercalar sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 –  Posição do 

Parlamento com vista a um acordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta de resolução 

N.º 17 – alínea iii (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  iii-A) Salienta a necessidade de alargar 

o âmbito de aplicação do MIE, a fim de 

incluir programas de despesas para a 

segurança, a monitorização e a 

manutenção das redes de infraestruturas; 

recorda que a avaliação de projetos de 

infraestruturas financiados pelo MIE 

deve ter em conta fatores sociais, 

económicos e ambientais, especialmente 

no que diz respeito aos efeitos que os 

mesmos têm nas comunidades locais, a 

fim de determinar se é proporcionado um 

valor acrescentado real para os cidadãos 

da UE; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/17 

Alteração  17 

Laura Agea, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relatório intercalar sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 –  Posição do 

Parlamento com vista a um acordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta de resolução 

N.º 17 – alínea ix (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  ix-A. Apela a um aumento no nível do 

Fundo Social Europeu em comparação 

com a proposta da Comissão, a fim de 

combater vigorosamente a pobreza, com o 

objetivo de permitir que os Estados-

Membros apliquem regimes de 

rendimento mínimo para uma ação eficaz 

contra a pobreza;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/18 

Alteração  18 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relatório intercalar sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 –  Posição do 

Parlamento com vista a um acordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta de resolução 

N.º 17 – alínea xvi 

 

Proposta de resolução Alteração 

xvi. Manter o financiamento da política 

agrícola comum (PAC) para a UE-27 ao 

nível do orçamento de 2014-2020 em 

termos reais e adicionar o montante inicial 

da reserva agrícola; 

xvi. Manter o financiamento da política 

agrícola comum (PAC) para a UE-27 ao 

nível do orçamento de 2014-2020 em 

termos reais e adicionar o montante inicial 

da reserva agrícola, recordando a 

importância da PAC enquanto política 

fundamental, tanto para a economia da 

UE como, sobretudo, para os agricultores 

da UE; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/19 

Alteração  19 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relatório intercalar sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 –  Posição do 

Parlamento com vista a um acordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta de resolução 

N.º 17 – alínea xxi 

 

Proposta de resolução Alteração 

xxi. Restabelecer, pelo menos, o nível 

de 2020 para todas as agências, 

defendendo simultaneamente o nível mais 

elevado proposto pela Comissão, 

incluindo para as agências às quais foram 

atribuídas novas competências e 

responsabilidades, e apelando a uma 

abordagem abrangente em matéria de 

financiamento por taxas; 

xxi. Demonstra ceticismo quanto à 

proposta da Comissão relativa ao nível 

para as agências; insta, neste contexto, a 

que se proceda a uma análise rigorosa das 

despesas, a fim de fundir as agências com 

tarefas semelhantes e reduzir as despesas 

conexas;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/20 

Alteração  20 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relatório intercalar sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 –  Posição do 

Parlamento com vista a um acordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta de resolução 

N.º 17 – alínea xxiii (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  xxiii-A. Lamenta a deterioração da 

situação dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais na Turquia e 

apela a que se ponha termo à assistência 

de pré-adesão prestada a este país; 

Or. en 



 

AM\1168607PT.docx  PE624.234v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

8.11.2018 A8-0358/21 

Alteração  21 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relatório intercalar sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 –  Posição do 

Parlamento com vista a um acordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Manifesta a sua intenção de 

defender a proposta da Comissão sobre a 

garantia de um nível de financiamento 

suficiente para uma administração 

pública europeia forte, eficiente e de 

elevada qualidade ao serviço de todos os 

europeus; recorda que, durante o atual 

QFP, as instituições, os organismos e as 

agências descentralizadas da UE 

procederam a uma redução de 5 % do 

pessoal e considera que essas instituições 

não devem ser sujeitas a novas reduções 

que comprometeriam diretamente a 

execução das políticas da União; reitera, 

uma vez mais, a sua firme oposição a uma 

repetição da chamada «reserva de 

reafetação» para as agências; 

 

19. Considera que a administração 

pública europeia deve ser completamente 

revista, uma vez que todas as despesas 

administrativas relacionadas com as 

instituições da UE devem ser reduzidas, 

tanto quanto possível, a fim de 

proporcionar poupanças e evitar o 

desperdício do dinheiro dos contribuintes; 

toma nota de que, durante o atual QFP, as 

instituições da UE procederam a uma 

redução de 5 % do pessoal e considera que 

novas reduções podem ser possíveis tendo 

em vista a realização de poupanças;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/22 

Alteração  22 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relatório intercalar sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 –  Posição do 

Parlamento com vista a um acordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta de resolução 

N.º 37 

 

Proposta de resolução Alteração 

37. Acolhe favoravelmente, neste 

contexto, como passo importante para 

uma reforma mais ambiciosa, o conjunto 

de propostas da Comissão, adotado em 2 

de maio de 2018, sobre um novo sistema 

de Recursos Próprios; convida a Comissão 

a ter em conta o Parecer n.º 5/2018 do 

Tribunal de Contas Europeu sobre a 

proposta da Comissão relativa ao novo 

sistema de Recursos Próprios da União 

Europeia, que sublinha que é necessário 

um melhor cálculo e uma maior 

simplificação do sistema; 

37. Reconhece que o conjunto de 

propostas da Comissão, adotado em 

2 de maio de 2018, sobre um novo sistema 

de recursos próprios pode representar um 

passo importante para uma reforma mais 

ambiciosa; convida a Comissão a ter em 

conta o Parecer n.º 5/2018 do Tribunal de 

Contas Europeu sobre a proposta da 

Comissão relativa ao novo sistema de 

Recursos Próprios da União Europeia, que 

sublinha que é necessário um melhor 

cálculo e uma maior simplificação do 

sistema; recorda, neste contexto, que o 

sistema de recursos próprios proposto não 

deve aumentar os encargos fiscais globais 

para os contribuintes da UE e deve 

conduzir a uma redução proporcional da 

contribuição dos Estados-Membros para o 

orçamento da UE; 

Or. en 

 

 


