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Alteração  54 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

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. 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 satisfaz 

as necessidades reais dos 

Estados-Membros, nem as aspirações dos 

seus trabalhadores e das suas populações, 

razão pela qual deve ser rejeitado; 

Or. en 
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Alteração  55 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes,  

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

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 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, os cortes propostos 

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 forte 

oposição a qualquer redução, quer em 

termos absolutos quer em termos 

relativos, do nível da coesão económica, 

social e territorial e do nível de apoio aos 

setores agrícola e das pescas; condena, em 

particular, todos os cortes que tenham 

impacto nestes domínios, como, por 

exemplo, os cortes propostos para o Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional, o 

Fundo de Coesão ou para o Fundo 

Europeu Agrícola de Desenvolvimento 

Rural, o Fundo Europeu dos Assuntos 

Marítimos e das Pescas e o Fundo 

Europeu Agrícola de Garantia; rejeita, 

neste contexto, a proposta de reduzir o 

Fundo Social Europeu Mais (FSE+); apela 

ao reforço do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao 

Afastamento e à Insularidade (POSEI) e, 

em particular, à criação de um 

subprograma específico do POSEI para 

apoiar o setor dos transportes; 

Or. en 

 

 


