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9.11.2018 A8-0358/56 

Alteração  56 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

com vista a um acordo 

(2018/0166R(APP)) 

Projeto de relatório intercalar 

N.º 4-A (novo) 

 

 

Projeto de relatório intercalar Alteração 

 4-A.  Rejeita a linha política neoliberal 

preconizada neste QFP, nomeadamente 

ao nível da política de coesão, dos 

programas de investimento e da adesão 

dos países candidatos; reitera, nesse 

sentido, a sua total oposição à 

condicionalidade macroeconómica 

imposta à política de coesão, plasmada na 

proposta das disposições comuns do 

FEDER, FSE+, Fundo de Coesão e 

FEAMP, assim como a sua rejeição do 

Programa de Apoio às Reformas e a 

condicionalidade imposta pela Assistência 

de Pré-Adesão; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/57 

Alteração  57 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

com vista a um acordo 

(2018/0166R(APP)) 

Projeto de relatório intercalar 

N.º 4-B (novo) 

 

 

Projeto de relatório intercalar Alteração 

 4-B.  Repudia o reforço da opção 

militarista, belicista e securitária que 

caracteriza a proposta de Quadro 

Financeiro Plurianual 2021-2027, assim 

como a sua faceta racista e xenófoba no 

domínio da migração, em detrimento da 

paz e da solidariedade entre os povos; 

rejeita, neste sentido, o forte aumento 

previsto para as dotações ao nível da 

defesa e segurança; solicita, assim, que as 

dotações previstas para o Fundo para a 

Segurança Interna, o Fundo Europeu de 

Defesa, a Política Externa e de Segurança 

Comum, a Mobilidade Militar, o 

Instrumento de Vizinhança, 

Desenvolvimento e Cooperação 

Internacional sejam alocadas na 

totalidade às políticas de apoio à coesão 

económica, social e territorial, aos 

pequenos e médios agricultores, à 

pequena pesca  e ao desenvolvimento 

industrial, em particular, dos países com 

menor capacidade industrial, bem como 

ao acolhimento e à integração dos 

migrantes; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/58 

Alteração  58 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

com vista a um acordo 

(2018/0166R(APP)) 

Projeto de relatório intercalar 

N.º 4-C (novo) 

 

 

Projeto de relatório intercalar Alteração 

 4-C. Sublinha que a experiência prática 

de aplicação da «concentração temática» 

se revela contraditória e que não está 

demonstrada a existência de uma relação 

positiva entre o objetivo de redução das 

disparidades regionais e a «concentração 

temática», algumas análises sugerindo 

que as opções plasmadas na concentração 

temática em vigor têm sido fatores de 

agravamento das disparidades regionais, 

por exemplo entre as grandes áreas 

metropolitanas e o resto do território 

europeu, ou mesmo entre os países com 

PIB per capita acima da média da UE e os 

países ditos da coesão; defende, por esta 

razão, uma ampliação da capacidade de 

gestão autónoma e flexível do novo 

Quadro Financeiro Plurianual por cada 

Estado-Membro, rejeitando uma maior 

centralização e burocratização das regras 

comuns da sua aplicação; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/59 

Alteração  59 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

com vista a um acordo 

(2018/0166R(APP)) 

Projeto de relatório intercalar 

N.º 10-A (novo) 

 

 

Projeto de relatório intercalar Alteração 

 10-A. Sublinha que a decisão sobre o 

QFP 2021-2027 requer a unanimidade 

dos Estados-Membros no Conselho; 

considera que este princípio é essencial 

para garantir que o QFP aprovado seja 

aceitável para todos os Estados-Membros, 

afastando um cenário de imposição de 

uma proposta com apoio de uma maioria 

contra a vontade de uma minoria de 

Estados-Membros; rejeita, por isso, 

qualquer tentativa de acabar com o 

princípio da unanimidade na decisão 

sobre o QFP; 

Or. pt 

 

 


