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8.11.2018 A8-0358/23 

Alteração  23 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 

Citação 9-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta o compromisso 

coletivo da UE de atingir o objetivo de 

consagrar 0,7% do rendimento nacional 

bruto (RNB) à ajuda pública ao 

desenvolvimento (APD) no prazo 

constante da agenda pós-2015, 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/24 

Alteração  24 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 

Considerando G-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  G-A. Considerando que a integração da 

perspetiva do género «em todas as suas 

atividades», incluindo na elaboração do 

orçamento, continua a constituir uma 

obrigação legal da União diretamente 

decorrente do artigo 8.º do TFUE;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/25 

Alteração  25 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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, 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 – e salienta simultaneamente a 

necessidade urgente duma reforma para 

melhorar a sua contribuição para os 

objetivos sociais e de sustentabilidade da 

União; 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; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/26 

Alteração  26 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Realça, além disso, a importância 

dos princípios horizontais em que o QFP e 

todas as políticas conexas da UE devem 

assentar; reitera, neste contexto, a sua 

posição segundo a qual a UE deve cumprir 

a promessa de estar na linha da frente no 

que toca à consecução dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável e lamenta a 

ausência de um compromisso claro e 

visível nesse sentido nas propostas 

relativas ao QFP;  solicita, por conseguinte, 

a integração dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável em todas as 

políticas e iniciativas da UE do próximo 

QFP;  salienta ainda que todos os 

programas no âmbito do próximo QFP 

devem ser conformes com a Carta dos 

Direitos Fundamentais;  destaca a 

importância de concretizar o Pilar Europeu 

dos Direitos Sociais, a eliminação da 

discriminação, nomeadamente contra as 

pessoas LGBTI, e a criação de uma pasta 

para as minorias, incluindo os ciganos, 

elementos que são essenciais para o 

cumprimento dos compromissos da UE 

para com uma Europa inclusiva;  sublinha 

que, a fim de cumprir as suas obrigações ao 

abrigo do Acordo de Paris, a contribuição 

da UE para os objetivos em matéria de 

clima deve atingir, pelo menos, 25% das 

5. Realça, além disso, a importância 

dos princípios horizontais em que o QFP e 

todas as políticas conexas da UE devem 

assentar; reitera, neste contexto, a sua 

posição segundo a qual a UE deve cumprir 

a promessa de estar na linha da frente no 

que toca à consecução dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável e lamenta a 

ausência de um compromisso claro e 

visível nesse sentido nas propostas 

relativas ao QFP; solicita, por conseguinte, 

a integração dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável em todas as 

políticas e iniciativas da UE do próximo 

QFP; salienta ainda que todos os 

programas no âmbito do próximo QFP 

devem ser conformes com a Carta dos 

Direitos Fundamentais; destaca a 

importância de concretizar o Pilar Europeu 

dos Direitos Sociais, a eliminação da 

discriminação, nomeadamente contra as 

pessoas LGBTI, e a criação de uma pasta 

para as minorias, incluindo os ciganos, 

elementos que são essenciais para o 

cumprimento dos compromissos da UE 

para com uma Europa inclusiva; sublinha 

que, a fim de cumprir as suas obrigações ao 

abrigo do Acordo de Paris, a contribuição 

da UE para os objetivos em matéria de 

clima deve atingir, pelo menos, 30% das 
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despesas durante a vigência do QFP 2021-

2027, e 30% o mais rapidamente possível, 

o mais tardar até 2027;  

despesas durante a vigência do QFP 2021-

2027 e 40% o mais rapidamente possível, o 

mais tardar até 2027, e insiste na 

necessidade de o QFP 2021-2027 excluir 

qualquer apoio direto ou indireto aos 

combustíveis fósseis e às infraestruturas 

ou tecnologias relacionadas com 

combustíveis fósseis, tanto na UE como 

fora dela; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/27 

Alteração  27 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  5-A. Salienta, além disso, que a UE tem 

de ser coerente com os compromissos 

assumidos a nível internacional e deve 

deixar de subsidiar despesas que sejam 

prejudiciais para o clima; insta a 

Comissão, no âmbito do próximo QFP, a 

eliminar do orçamento da UE todas as 

despesas diretas relacionadas com a 

energia nuclear, os combustíveis fósseis, o 

asfalto e a defesa;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/28 

Alteração  28 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 5-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  5-B. Chama a atenção para os 

compromissos internacionais, não 

honrados pela UE, de aumentar a sua 

APD para 0,7% do rendimento nacional 

bruto (RNB), devendo 20% deste 

montante destinar-se ao desenvolvimento 

humano e à inclusão social, e para 0,2% 

do RNB para os países menos 

desenvolvidos até 2030, bem como de 

proporcionar um novo financiamento 

adicional a favor da ação climática nos 

países em desenvolvimento; afirma que 

estes compromissos devem ser 

devidamente tidos em conta no QFP 

2021-2027;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/29 

Alteração  29 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Espera, por conseguinte, que o QFP 

seja inscrito no topo da agenda política do 

Conselho e lamenta que, até à data, não se 

tenham verificado progressos 

significativos;  considera que as reuniões 

periódicas entre as sucessivas presidências 

do Conselho e a equipa de negociação do 

Parlamento deveriam ser intensificadas e 

preparar o caminho para as negociações 

oficiais;  espera que seja alcançado um 

bom acordo antes das eleições de 2019 

para o Parlamento Europeu, a fim de 

evitar graves reveses para o lançamento 

dos novos programas devido à adoção 

tardia do quadro financeiro, como 

aconteceu no passado;  sublinha que este 

calendário permitirá ao Parlamento 

Europeu, recentemente eleito, ajustar o 

QFP 2021-2027 durante a revisão 

intercalar obrigatória;  

10. Espera, por conseguinte, que o QFP 

seja inscrito no topo da agenda política do 

Conselho e lamenta que, até à data, não se 

tenham verificado progressos 

significativos; considera que as reuniões 

periódicas entre as sucessivas presidências 

do Conselho e a equipa de negociação do 

Parlamento deveriam ser intensificadas e 

preparar o caminho para as negociações 

oficiais; manifesta a sua disponibilidade 

para encetar negociações verdadeiras com 

o Conselho o mais rapidamente possível, a 

fim de evitar graves reveses para o 

lançamento dos novos programas; no 

entanto, considera que, por razões 

democráticas, o regulamento do QFP 

deve ser adotado, de preferência, após as 

eleições europeias; além disso, está 

convicto de que os novos programas da 

UE para o período de 2021-2027 devem 

ser formalmente aprovados pelo novo 
parlamento eleito; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/30 

Alteração  30 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Manifesta a sua intenção de garantir 

um nível de financiamento suficiente com 

base na proposta da Comissão relativa à 

«Gestão das migrações e das fronteiras» 

(categoria 4) e «Segurança e Defesa», 

incluindo a resposta às situações de crise 

(categoria 5); reitera a sua posição de 

longa data, segundo a qual as prioridades 

políticas adicionais devem ser 

acompanhadas de meios financeiros 

adicionais, de forma a não comprometer as 

atuais políticas e programas e o seu 

financiamento ao abrigo do novo QFP;  

18. Manifesta a sua intenção de garantir 

um nível de financiamento suficiente com 

base na proposta da Comissão relativa à 

«Gestão das migrações e das fronteiras» 

(categoria 4); reitera a sua posição de longa 

data, segundo a qual as prioridades 

políticas adicionais devem ser 

acompanhadas de meios financeiros 

adicionais, de forma a não comprometer as 

atuais políticas e programas e o seu 

financiamento ao abrigo do novo QFP; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/31 

Alteração  31 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 18-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  18-A. Apoia firmemente as medidas 

como a mutualização e a partilha e os 

mecanismos reguladores que contribuem 

para superar os numerosos problemas 

estruturais no setor da defesa, que 

dificultam a cooperação entre os 

Estados-Membros e impedem o reforço 

das capacidades militares das operações 

da Política Comum de Segurança e 

Defesa (PCSD); considera que, em vez de 

utilizar os fundos do orçamento da UE na 

defesa, a Comissão deve concentrar-se em 

ajudar os Estados-Membros a 

aumentarem significativamente a 

eficiência do setor, que já consome cerca 

de 200 milhões de euros;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/32 

Alteração  32 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 18-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  18-B. Lamenta profundamente a 

redução significativa dos fundos 

reservados à prevenção civil de conflitos e 

à construção da paz no próximo QFP, em 

comparação com os reservados na atual 

perspetiva financeira; insta o Conselho e 

a Comissão a reverem esta posição e a 

triplicarem os investimentos na prevenção 

de conflitos civis;  

Or. en 

 

 


