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8.11.2018 A8-0358/81 

Alteração  81 

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

Couso Permuy, Ángela Vallina, 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)) 

Proposta de resolução 

Parágrafo 49 – Modificação 15-A (novo) 

Proposta de regulamento 

Capítulo 1 – artigo 2.º – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Sempre que seja necessário 

mobilizar uma garantia para assistência 

financeira aos Estados-Membros 

autorizada em conformidade com o artigo 

208.º, n.º 1], do Regulamento (UE) 

n.º[xxx/201x] (a seguir designado por 

«Regulamento Financeiro»), o montante 

necessário deve ser mobilizado para além 

dos limites máximos estabelecidos no 

QFP. 

Suprimido 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/82 

Alteração  82 

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

Le Hyaric 

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)) 

Proposta de resolução 

Parágrafo 49 – Modificação 17 

Proposta de regulamento 

Capítulo 1 – artigo 3.º – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Para cada um dos anos abrangidos 

pelo QFP, o total das dotações de 

pagamento necessárias, após ajustamento 

anual e tendo em conta as adaptações e 

revisões entretanto efetuadas, bem como a 

aplicação do artigo 2.º, n.os 2 e 3, não pode 

conduzir a que a taxa de mobilização dos 

recursos próprios seja superior ao limite 

máximo dos recursos próprios fixado em 

conformidade com a Decisão do Conselho 

relativa ao sistema de recursos próprios da 

União Europeia em vigor, adotada em 

conformidade com o artigo 311.º, n.º 3, do 

TFUE (Decisão Recursos Próprios). 

4. Para cada um dos anos abrangidos 

pelo QFP, o total das dotações de 

pagamento necessárias, após ajustamento 

anual e tendo em conta as adaptações e 

revisões entretanto efetuadas, bem como a 

aplicação do artigo 2.º, n.os 2 e 3, não pode 

conduzir a que a taxa de mobilização dos 

recursos próprios seja superior ao limite 

máximo dos recursos próprios fixado em 

conformidade com a Decisão do Conselho 

relativa ao sistema de recursos próprios da 

União Europeia em vigor, adotada em 

conformidade com o artigo 311.º, n.º 3, do 

TFUE (Decisão Recursos Próprios), salvo 

em situações excepcionais, que deverão 

ser discutidas pelo Conselho. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/83 

Alteração  83 

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

Le Hyaric 

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)) 

Proposta de resolução 

Parágrafo 49 – Modificação 18 

Proposta de regulamento 

Capítulo 2 – artigo 3.º – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Sempre que necessário, os limites 

máximos fixados no QFP devem ser 

reduzidos a fim de assegurar o respeito do 

limite máximo dos recursos próprios 

estabelecido em conformidade com a 

Decisão Recursos Próprios em vigor. 

5. Sempre que necessário, os limites 

máximos fixados no QFP devem ser 

reduzidos a fim de assegurar o respeito do 

limite máximo dos recursos próprios 

estabelecido em conformidade com a 

Decisão Recursos Próprios em vigor, salvo 

em situações excepcionais, que deverão 

ser discutidas pelo Conselho. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/84 

Alteração  84 

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

Proposta de resolução 

Parágrafo 49 – Modificação 19-A (novo) 

Proposta de regulamento 

Capítulo 2 – artigo 6.º – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O efeito total líquido, quer positivo, 

quer negativo, dos ajustamentos referidos 

no n.º 2 não pode exceder 4 mil milhões de 

EUR . 

3. O efeito total líquido, se negativo, 

dos ajustamentos referidos no n.º 2 não 

pode exceder 4 mil milhões de EUR. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/85 

Alteração  85 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

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)) 

Proposta de resolução 

Parágrafo 49 – Modificação 21 

Proposta de regulamento 

Capítulo 2 – artigo 7.º 

 

Texto da Comissão Alteração 

No caso do levantamento, em 

conformidade com os atos de base 

aplicáveis, de uma suspensão de 

autorizações orçamentais relativas a 

fundos da União no contexto de 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, 

os montantes correspondentes às 

autorizações suspensas devem ser 

transferidos para os exercícios posteriores 

e os correspondentes limites máximos do 

QFP devem ser ajustados em 

conformidade.  

As autorizações suspensas do exercício n 

não podem ser reorçamentadas para além 

do exercício n+2. 

Suprimido 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/86 

Alteração  86 

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

Couso Permuy, Ángela Vallina 

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)) 

Proposta de resolução 

Parágrafo 49 – Modificação 21-A (novo) 

Proposta de regulamento 

Capítulo 2 – artigo 8.º 

 

Texto da Comissão Alteração 

Caso sejam adotadas, após 1 de janeiro de 

2021, novas regras ou programas em 

regime de gestão partilhada para os Fundos 

Estruturais, o Fundo de Coesão, o Fundo 

Europeu Agrícola de Desenvolvimento 

Rural, o Fundo Europeu dos Assuntos 

Marítimos e das Pescas, o Fundo para o 

Asilo e a Migração, o Fundo para a 

Segurança Interna e o instrumento para a 

gestão das fronteiras e dos vistos ao 

abrigo do Fundo para a Gestão Integrada 

das Fronteiras, os montantes 

correspondentes às dotações não utilizadas 

em 2021 devem transferidos em 

percentagens iguais para os exercícios de 

2022 a 2025, e os correspondentes limites 

máximos do QFP devem ser ajustados em 

conformidade. 

Caso sejam adotadas, após 1 de janeiro de 

2021, novas regras ou programas em 

regime de gestão partilhada para os Fundos 

Estruturais, o Fundo de Coesão, o Fundo 

Europeu Agrícola de Desenvolvimento 

Rural, o Fundo Europeu dos Assuntos 

Marítimos e das Pescas e o Fundo para o 

Asilo e a Migração, os montantes 

correspondentes às dotações não utilizadas 

em 2021 devem transferidos em 

percentagens iguais para os exercícios de 

2022 a 2025, e os correspondentes limites 

máximos do QFP devem ser ajustados em 

conformidade. 

Or. pt 

(...) 
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8.11.2018 A8-0358/87 

Alteração  87 

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 

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

com vista a um acordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta de resolução 

Parágrafo 49 – Modificação 22 

Proposta de regulamento 

Capítulo 3 – artigo 10.º – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O Fundo de Solidariedade da União 

Europeia, cujos objetivos e âmbito de 

aplicação se encontram definidos no 

Regulamento (CE) n.º 2012/2002 do 

Conselho não pode exceder o montante 

anual máximo de 600 milhões de EUR  (a 

preços de 2018). Em 1 de outubro de cada 

ano, deve permanecer disponível pelo 

menos um quarto desse montante anual, a 

fim de cobrir necessidades que possam 

surgir até ao final desse ano. A parte do 

montante anual não utilizada no exercício n 

pode ser utilizada até ao exercício n+1. A 

parte do montante anual resultante do 

exercício anterior é utilizada em primeiro 

lugar. A parte do montante anual do 

exercício n que não for utilizada no 

exercício n+1 é anulada. 

1. O Fundo de Solidariedade da União 

Europeia, cujos objetivos e âmbito de 

aplicação se encontram definidos no 

Regulamento (CE) n.º 2012/2002 do 

Conselho, salvo situações excepcionais, 

que deverão ser discutidas pelo Conselho, 
não pode exceder o montante anual 

máximo de 1800 milhões de EUR  (a 

preços de 2018). Em 1 de outubro de cada 

ano, deve permanecer disponível pelo 

menos um quarto desse montante anual, a 

fim de cobrir necessidades que possam 

surgir até ao final desse ano. A parte do 

montante anual não utilizada no exercício n 

pode ser utilizada até ao exercício n+1. A 

parte do montante anual resultante do 

exercício anterior é utilizada em primeiro 

lugar. A parte do montante anual do 

exercício n que não for utilizada no 

exercício n+1 é anulada. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/88 

Alteração  88 

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 

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

com vista a um acordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta de resolução 

Parágrafo 49 – Modificação 24 

Proposta de regulamento 

Capítulo 3 – artigo 11.º – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O montante anual da Reserva é 

fixado em 600 milhões de EUR  (a preços 

de 2018) e pode ser utilizado até ao 

exercício n+1 em conformidade com o 

Regulamento Financeiro. A Reserva é 

inscrita no orçamento geral da União, a 

título de provisão. A parte do montante 

anual resultante do exercício anterior é 

utilizada em primeiro lugar. A parte do 

montante anual do exercício n que não for 

utilizada no exercício n+1 é anulada. 

2. O montante anual da Reserva é 

fixado em 1800 milhões de EUR  (a preços 

de 2018) e pode ser utilizado até ao 

exercício n+1 em conformidade com o 

Regulamento Financeiro. A Reserva é 

inscrita no orçamento geral da União, a 

título de provisão. A parte do montante 

anual resultante do exercício anterior é 

utilizada em primeiro lugar. A parte do 

montante anual do exercício n que não for 

utilizada no exercício n+1 é anulada. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/89 

Alteração  89 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 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)) 

Proposta de resolução 

Parágrafo 49 – Modificação 29-A (novo) 

Proposta de regulamento 

Capítulo 3 – artigo 13-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 

Artigo 13.º-A 

Programa de Apoio à Saída do Euro 

 1. Deve ser criado um Programa de 

Apoio à Saída do Euro, destinado aos 

Estados-Membros que voluntariamente 

decidam sair do Euro. 

2. Este Programa deverá prever, a 

par da compensação pelos prejuízos 

causados pela adesão e permanência na 

moeda única, um apoio financeiro ao 

processo de reintrodução da moeda 

nacional, que evite possíveis perturbações 

decorrentes do processo, apoie a pronta 

normalização da situação económica e 

financeira, a diversificação das relações 

comerciais e o rápido e pleno 

aproveitamento das potencialidades 

decorrentes da nova situação monetária. 

Or. pt 

 

 


