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8.11.2018 A8-0358/78 

Alteração  78 

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

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

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) 

Proposta de resolução 

Parágrafo 49 – Modificação 4 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) Se for necessário mobilizar as 

garantias prestadas ao abrigo do 

orçamento geral da União para efeitos da 

assistência financeira aos Estados-

Membros autorizada em conformidade 

com o artigo 208.º, n.º 1], do Regulamento 

(UE) n.º[xxx/201x] do Parlamento 

Europeu e do Conselho 17 (a seguir 

designado por «Regulamento 

Financeiro»), o montante necessário 

deverá ser mobilizado para além dos 

limites máximos das dotações de 

autorização e de pagamento estabelecidos 

no QFP, respeitando o limite máximo dos 

recursos próprios. 

Suprimido 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/79 

Alteração  79 

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

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

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) 

Proposta de resolução 

Parágrafo 49 – Modificação 7 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) Os seguintes instrumentos especiais 

são necessários para permitir à União 

reagir a determinadas circunstâncias 

imprevistas ou para assegurar o 

financiamento de despesas claramente 

identificadas que não possam ser 

financiadas dentro dos limites máximos 

disponíveis numa ou mais rubricas, em 

conformidade com o QFP, facilitando 

assim o processo orçamental: o Fundo 

Europeu de Ajustamento à Globalização, o 

Fundo de Solidariedade da União 

Europeia, a Reserva para Ajudas de 

Emergência, a margem global relativa às 

autorizações (reserva da União), o 

Instrumento de Flexibilidade e a margem 

para imprevistos. A Reserva para Ajudas 

de Emergência não se destina a fazer face 

às consequências de crises de mercado que 

afetem a produção ou a distribuição 

agrícolas. Por conseguinte, deverão ser 

previstas disposições específicas que 

permitam a inscrição de dotações de 

autorização e das correspondentes dotações 

de pagamento no orçamento para além dos 

(7) Os seguintes instrumentos especiais 

são necessários para permitir à União 

reagir a determinadas circunstâncias 

imprevistas ou para assegurar o 

financiamento de despesas claramente 

identificadas que não possam ser 

financiadas dentro dos limites máximos 

disponíveis numa ou mais rubricas, em 

conformidade com o QFP, facilitando 

assim o processo orçamental: o Fundo 

Europeu de Ajustamento à Globalização, o 

Fundo de Solidariedade da União 

Europeia, a Reserva para Ajudas de 

Emergência, a margem global relativa às 

autorizações (reserva da União), o 

Instrumento de Flexibilidade, o Programa 

de Apoio à Saída do Euro e a margem para 

imprevistos. A Reserva para Ajudas de 

Emergência não se destina a fazer face às 

consequências de crises de mercado que 

afetem a produção ou a distribuição 

agrícolas. Por conseguinte, deverão ser 

previstas disposições específicas que 

permitam a inscrição de dotações de 

autorização e das correspondentes dotações 
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limites máximos estabelecidos no QFP 

sempre que seja necessário recorrer a 

instrumentos especiais. 

de pagamento no orçamento para além dos 

limites máximos estabelecidos no QFP 

sempre que seja necessário recorrer a 

instrumentos especiais. 

Or. pt 

 

... 
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8.11.2018 A8-0358/80 

Alteração  80 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Barbara Spinelli, 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) 

Proposta de resolução 

Parágrafo 49 – Modificação 9 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) Deverão ser estabelecidas regras 

para outras situações que possam vir a 

exigir um ajustamento do QFP. Estes 

ajustamentos podem estar ligados à adoção 

tardia de novas regras ou programas em 

regime de gestão partilhada, ou a medidas 

relativas a uma boa governação 

económica ou à proteção do orçamento da 

União em caso de deficiências 

generalizadas no que diz respeito ao 

Estado de direito nos Estados-Membros 

adotadas em conformidade com os atos de 

base aplicáveis. 

(9) Deverão ser estabelecidas regras 

para outras situações que possam vir a 

exigir um ajustamento do QFP. Estes 

ajustamentos podem estar ligados à adoção 

tardia de novas regras ou programas em 

regime de gestão partilhada. 

Or. pt 

 

 


