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8.11.2018 A8-0358/35 

Alteração  35 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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. Recorda que, tal como referido no 

Relatório Werner, em 1970, e no relatório 

MacDougal, em 1977, a União requer um 

aumento dos seus recursos apenas para 

abrir caminho à compensação das 

divergências causadas pelo mercado 

único e pela atual arquitetura económica; 

altera, por conseguinte, a sua posição 

formal sobre o nível do QFP 2021-2027, 

que deve ser fixado em 

4 074,1 mil milhões de EUR a preços 

de 2018, o que representa 4 % do RNB da 

UE-27, a fim de assegurar o nível de 

financiamento para políticas 

fundamentais da UE que lhe permita 

cumprir a sua missão e os seus objetivos; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/36 

Alteração  36 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 30-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 30-A. Insta a que seja posto termo ao 

atual sistema de limites máximos e apela à 

conversão do QFP num sistema flexível e 

organizado de planeamento de programas 

a nível da UE, conferindo às linhas de 

ação os recursos suficientes; considera 

que as instituições da UE devem respeitar 

os limites máximos anuais das despesas 

durante os ciclos, compensando os défices 

com os excedentes no âmbito do período 

do QFP; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/37 

Alteração  37 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 47-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 47-A. Apela a uma verdadeira luta 

contra a evasão e a elisão fiscais, com a 

introdução de sanções dissuasivas para os 

territórios offshore e para os facilitadores 

e promotores dessas atividades, em 

particular e em primeiro lugar para os 

que operam no continente europeu; 

considera que os Estados-Membros devem 

cooperar através do estabelecimento de 

um sistema coordenado de controlo dos 

movimentos de capitais, a fim de lutar 

contra a evasão fiscal, a elisão fiscal e o 

branqueamento de capitais; 

Or. en 



 

AM\1168613PT.docx  PE624.234v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

8.11.2018 A8-0358/38 

Alteração  38 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Patrick Le Hyaric 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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. Apela a que seja conferida 

prioridade, dada a urgência e a gravidade 

do processo de alterações climáticas, aos 

programas da UE que ajudam a 

generalizar novos sistemas de produção 

baseados em energias renováveis limpas, 

alinhados com tecnologias, matérias-

primas e processos de produção que 

limitem a produção de resíduos e as 

emissões de gases com efeito de estufa; 

considera que, para este efeito, todos os 

programas relacionados com a transição 

para um novo modelo de produção devem 

ser reforçados, através de recursos 

utilizados até agora para fins militares, 

que devem ser completamente reafectados 

no novo QFP; solicita a extinção total de 

todos os programas da UE relacionados 

com a defesa; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/39 

Alteração  39 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Apela a um nova conceção da 

política de investimento, incluindo todos 

os mecanismos de investimento da UE no 

âmbito do QFP; considera que estes 

mecanismos se devem basear num 

investimento público simples, promover 

empregos novos e dignos nos programas 

de investimento, consonantes com uma 

nova transição energética baseada em 

fontes de energia limpas e renováveis, 

assim como um verdadeiro processo de 

convergência na Europa; considera que 

estes mecanismos devem também servir de 

mecanismos de atenuação automática, 

mediante indicadores que procurem 

compensar os desequilíbrios na balança 

de pagamentos externa dos Estados-

Membros; considera que tal significa 

mais e melhor investimento nos Estados-

Membros com défices externos, enquanto 

o nível dos salários reais nos países com 

excedentes deve aumentar; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/40 

Alteração  40 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 39-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 39-A. Propõe um processo de transição 

para corrigir o sistema de contribuições 

nacionais que prevaleceu até à data; 

defende que este processo se deve basear 

num novo regime de cooperação fiscal 

entre Estados-Membros, em consonância 

com regimes fiscais mais progressivos; 

considera que o sistema de recursos 

próprios da UE deve incluir um critério de 

distribuição relacionado com o 

rendimento per capita, o que implica que 

os Estados-Membros centrais, que 

aproveitam os excedentes da sua balança 

de pagamentos graças à arquitetura 

económica da área do euro, contribuam 

mais para compensar a repartição 

europeia desequilibrada do trabalho, 

tornando assim possível uma 

convergência real em toda a Europa; 

Or. en 

 

 


