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19.10.2017 B8-0565/12 

Alteração  12 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

em nome da Comissão dos Orçamentos 

Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Está convicto de que um debate 

sobre o financiamento futuro da União 

Europeia não pode ocorrer sem ter em 

conta os ensinamentos extraídos dos 

quadros financeiros plurianuais 

precedentes e, em particular, do QFP 2014-

2020; chama a atenção para as graves 

deficiências do QFP em vigor, que foi 

levado até ao limite para proporcionar os 

recursos necessários para a União 

enfrentar uma série de crises graves e 

novos desafios, e financiar as suas novas 

prioridades políticas; salienta a sua 

convicção de que o baixo nível do QFP em 

vigor se revelou insuficiente para 

responder às necessidades reais e às 

ambições políticas da União; 

1. Está convicto de que um debate 

sobre o financiamento futuro da União 

Europeia não pode ocorrer sem ter em 

conta os ensinamentos extraídos dos 

quadros financeiros plurianuais 

precedentes e, em particular, do QFP 

2014-2020; chama a atenção para as graves 

deficiências do QFP em vigor; salienta a 

sua convicção de que o baixo nível do 

QFP em vigor se revelou insuficiente para 

abordar a profunda crise económica e 

social que afeta os Estados-Membros 

desde 2007/2008; considera, por 

conseguinte, que a parte atribuída à 

política de coesão no orçamento total da 

UE deve ser consideravelmente reforçada 

no QFP pós-2020, uma vez que 

desempenha um papel importante na luta 

contra as assimetrias entre os 

Estados-Membros e dentro de cada um 

deles; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/13 

Alteração  13 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

em nome da Comissão dos Orçamentos 

Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Congratula-se com a apresentação 

pela Comissão do seu documento de 

reflexão sobre o futuro das finanças da UE; 

observa que a Comissão traduz em termos 

orçamentais os cinco cenários para o 

modelo futuro da União Europeia, 

apresentados no seu Livro Branco, de 

março de 2017, sobre o futuro da Europa, 

examinando, simultaneamente, um certo 

número de características básicas e 

princípios do orçamento da UE; concorda 

com a metodologia proposta e manifesta 

uma posição favorável em relação à 
declaração da Comissão de que o futuro 

QFP deve assentar numa visão clara das 

prioridades da Europa; crê que o 

documento de reflexão define uma 

estrutura clara de discussão e abre o tão 

necessário debate político sobre a 

orientação, a finalidade e o nível do 

orçamento da UE, em função dos 

objetivos fundamentais e desafios futuros 

da União; exorta os Estados-Membros a 

consultarem os cidadãos e a terem um 

papel ativo e construtivo, ao definirem a 

sua visão para o futuro do orçamento da 

UE; 

2. Toma nota da apresentação pela 

Comissão do seu documento de reflexão 

sobre o futuro das finanças da UE; 

lamenta, no entanto, o tom propagandista 

do documento no seu conjunto e a falta de 

uma autoavaliação crítica dos principais 

problemas e insuficiências do orçamento 

da UE; toma nota da declaração da 

Comissão de que o futuro QFP deve 

assentar numa visão clara das prioridades 

da Europa; destaca, a este respeito, a 

intenção da Comissão de apresentar um 

QFP pós-2020 profundamente 

empenhado na intensificação da linha 

política neoliberal da UE e no reforço da 

política securitária e militarista da UE, 

assim como a sua política racista e 

xenófoba no domínio da migração, em 

detrimento da coesão económica, social e 

territorial, da paz e da solidariedade entre 

os povos; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/14 

Alteração  14 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

em nome da Comissão dos Orçamentos 

Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Lamenta, no entanto, que quatro 

dos cinco cenários apresentados («Manter 

o rumo», «Fazer menos em conjunto», 

«Quem quiser faz mais» e 

«Reconfiguração radical») signifiquem 

um recuo efetivo das ambições da União e 

prevejam uma redução de duas políticas 

de longa data da UE e que são pedras 

angulares do projeto europeu, 

consagradas nos Tratados, a política 

agrícola comum e a política de coesão; 

salienta a sua posição de longa data 

segundo a qual as prioridades políticas 

adicionais deverão ser conjugadas com 

meios financeiros adicionais e não 

financiadas em detrimento das políticas 

existentes da UE; considera que o quinto 

cenário («Fazer muito mais em 

conjunto») é um ponto de partida positivo 
e construtivo para o debate em curso 

sobre o futuro das finanças da UE e, 

consequentemente, o modelo futuro da 

União Europeia; encoraja a Comissão a 

desenvolver um cenário que tenha em 

conta as recomendações do Parlamento, a 

fim de responder aos desafios atuais e 

futuros e definir um novo conjunto de 

prioridades; 

3. Condena as propostas tendo em 

vista diminuir, quer em termos absolutos 

quer relativos, as dotações orçamentais da 

política de coesão; recorda, a este 

propósito, que nos dois QFP precedentes 

(2007-2013 e 2014-2020) as rubricas 

orçamentais para coesão social e 

territorial, crescimento sustentável e 

recursos naturais sofreram uma redução 

drástica; observa que tal contradiz 

claramente qualquer prioridade conferida 

à coesão económica e social e qualquer 

ideia de solidariedade dentro da UE, tão 

celebradas pelas instituições europeias; 
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19.10.2017 B8-0565/15 

Alteração  15 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

em nome da Comissão dos Orçamentos 

Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Deplora a escolha deliberada do 

aumento da dotação orçamental para o 

militarismo, a opção securitária e as 

ingerências externas, uma opção política 

e ideológica que tem vindo a financiar e 

promover vários conflitos armados 

contemporâneos, tendo igualmente estado 

na base dos fluxos migratórios e da 

pilhagem de recursos nos países em 

desenvolvimento; denuncia o facto de 

que, para o período posterior a 2020, a 

Comissão alega que irá afetar anualmente 

1,5 mil milhões de EUR do orçamento da 

UE ao Fundo Europeu de Defesa, o que, 

juntamente com as contribuições dos 

Estados-Membros para financiar projetos 

de desenvolvimento conjuntos, poderia 

gerar uma despesa com a investigação em 

matéria de defesa e com o 

desenvolvimento de capacidades de 5,5 

mil milhões de EUR por ano; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/16 

Alteração  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

em nome da Comissão dos Orçamentos 

Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE 

Proposta de resolução 

N.º 3-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-C. Condena veementemente a 

narrativa neoliberal desse documento de 

reflexão, uma vez que continua a impor 

aos povos dos Estados-Membros o modelo 

neoliberal através da proposta de 

intensificar a condicionalidade económica 

no próximo QFP mediante o reforço da 

ligação entre o desembolso dos fundos de 

coesão e a execução de reformas 

estruturais, da governação económica e 

do Semestre Europeu; recusa, além disso, 

qualquer tentativa de vincular o 

desembolso dos fundos do orçamento da 

UE à situação em termos de primado do 

direito nos Estados-Membros; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/17 

Alteração  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Dimitrios 

Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

em nome da Comissão dos Orçamentos 

Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE 

Proposta de resolução 

N.º 3-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-B. Rejeita a intenção de aumentar o 

financiamento da defesa e da ação 

externa, nomeadamente através da 

transferência de fundos de coesão; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/18 

Alteração  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

em nome da Comissão dos Orçamentos 

Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE 

Proposta de resolução 

N.º 3-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-D. Denuncia o facto de os cinco 

cenários, apesar de apresentarem diversas 

propostas sobre as dotações orçamentais e 

a origem das receitas orçamentais, terem 

um denominador comum: todos preveem, 

quer em termos absolutos quer relativos, 

que a despesa com a coesão e agricultura 

diminua em favor da ação externa, da 

defesa e da segurança; considera que esta 

é uma opção profundamente ideológica, 

que mostra claramente de quem está ao 

serviço e para que serve o processo de 

integração capitalista europeu; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/19 

Alteração  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Dimitrios 

Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

em nome da Comissão dos Orçamentos 

Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE 

Proposta de resolução 

N.º 3-E (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-E. Solicita, no que toca à Política 

Agrícola Comum, o fim das desigualdades 

na distribuição de pagamentos entre 

Estados-Membros, setores de produção e 

produtores; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/20 

Alteração  20 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

em nome da Comissão dos Orçamentos 

Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Recorda que, nos termos do artigo 

6.º do Tratado da União Europeia (TUE), 

a União deve dotar-se dos meios 

necessários para atingir os seus objetivos; 

considera que as insuficiências do atual 

QFP e a escala das novas prioridades, 

assim como o impacto da retirada do Reino 

Unido apontam para a mesma conclusão: a 

necessidade de romper o teto das despesas 

de 1 % do Rendimento Nacional Bruto da 

UE (RNB) e, por conseguinte, aumentar 

significativamente o orçamento da União, a 

fim de responder aos desafios que se 

apresentam; opõe-se, neste contexto, a 

qualquer diminuição nominal do volume 

do orçamento da UE no próximo QFP, e 

considera, por conseguinte, que o próximo 

QFP deve ser fixado ao nível de, pelo 

menos, 1,23 % do RNB da UE; preconiza 

um debate entre os Estados-Membros sobre 

esta questão; 

4. Recorda que, nos termos do artigo 

311.º do TFUE, a União deve dotar-se dos 

meios necessários para atingir os seus 

objetivos; considera que as insuficiências 

do atual QFP e a escala das novas 

prioridades, assim como o impacto da 

retirada do Reino Unido apontam para a 

mesma conclusão: a necessidade de romper 

o teto das despesas de 1 % do Rendimento 

Nacional Bruto da UE (RNB) e, por 

conseguinte, aumentar significativamente o 

orçamento da União, a fim de responder 

aos desafios que se apresentam; opõe-se, 

neste contexto, a qualquer diminuição 

nominal do volume do orçamento da UE 

no próximo QFP, e considera, por 

conseguinte, que o próximo QFP deve ser 

fixado ao nível de, pelo menos, 8 % do 

RNB da UE; preconiza um debate entre os 

Estados-Membros sobre esta questão; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/21 

Alteração  21 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

em nome da Comissão dos Orçamentos 

Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 4-A. Recorda que o mais recente 

quadro financeiro plurianual (QFP) para 

o período 2014-2020 representa menos de 

1 % do rendimento nacional bruto dos 

Estados-Membros, o que constitui uma 

redução drástica em relação ao QFP 

anterior; solicita, por conseguinte, um 

reforço substancial do orçamento da UE, 

que deve, pelo menos, duplicar no 

próximo QFP, assim como um orçamento 

que resulte das contribuições dos Estados-

Membros com base no rendimento 

nacional bruto, de molde a preservar e 

reforçar a solidariedade das 

contribuições; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/22 

Alteração  22 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

em nome da Comissão dos Orçamentos 

Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Lamenta que o orçamento da UE 

seja predominantemente financiado a 

partir de contribuições nacionais 

baseadas no RNB em vez de verdadeiros 

recursos próprios, como previsto nos 

Tratados da UE; reitera o seu 

empenhamento numa verdadeira reforma 

do sistema de recursos próprios da UE, 

com a simplicidade, equidade e 

transparência como princípios 

orientadores, e de acordo com as 

recomendações do Grupo de Alto Nível 

sobre os Recursos Próprios; salienta que 

um tal sistema deverá incluir um cabaz 

equilibrado de novos recursos próprios da 

UE concebidos para apoiar os objetivos 

políticos da UE, que deverão ser 

introduzidos progressivamente, para que 

as finanças da UE sejam mais justas e 

mais estáveis; salienta, além disso, que a 

retirada do Reino Unido da União constitui 

uma oportunidade para pôr termo a todas 

as correções; espera que a Comissão 

apresente propostas legislativas ambiciosas 

neste sentido e salienta que tanto o lado da 

despesa como o lado da receita do próximo 

QFP serão tratados como um pacote único 

nas futuras negociações; 

5. Salienta que nenhum sistema de 

recursos próprios da UE deve comprometer 

ou substituir o princípio da solidariedade 

das contribuições; salienta, além disso, que 

a retirada do Reino Unido da União 

constitui uma oportunidade para pôr termo 

a todas as correções; espera que a 

Comissão apresente propostas legislativas 

neste sentido e salienta que tanto o lado da 

despesa como o lado da receita do próximo 

QFP serão tratados como um pacote único 

nas futuras negociações; 
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19.10.2017 B8-0565/23 

Alteração  23 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

em nome da Comissão dos Orçamentos 

Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Congratula-se com a intenção da 

Comissão de conceber o futuro orçamento 

da UE com base nos princípios de valor 

acrescentado da UE, ênfase no 

desempenho, obrigação de prestar contas, 

maior flexibilidade dentro de um quadro 

estável e regras simplificadas, como 

indicado no documento de reflexão; 

Suprimido 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/24 

Alteração  24 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, 

Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

em nome da Comissão dos Orçamentos 

Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Considera que a UE deve avançar 

rumo a uma união orçamental assente 

num modelo progressivo de solidariedade, 

sob o controlo do Parlamento Europeu e 

que, do ponto de vista das receitas, deve 

aumentar a capacidade orçamental 

através de uma alteração do regime fiscal, 

o que implicaria a revogação de todas as 

correções instituídas até à data; considera 

que as economias da UE devem contribuir 

em função do seu peso económico e do 

seu nível de rendimento per capita; 

observa que, a fim de estabelecer um tal 

modelo de solidariedade, há que 

harmonizar o imposto sobre o rendimento 

das sociedades ao nível da UE no que se 

refere à matéria coletável com base na 

qual se defina uma taxa de tributação 

efetiva mínima, e unificar o sistema de 

cálculo de lucro, obrigando as empresas 

transnacionais a declarar todos os seus 

rendimentos, pelo menos no interior da 

UE; considera que são também 

indispensáveis novos valores de tributação 

como, por exemplo, o imposto sobre as 

emissões de gases com efeito de estufa, 

assim como a aplicação do imposto sobre 

transações financeiras, que combatem os 

mecanismos para especulação e os 
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comportamentos financeiros suscetíveis 

de desencadear um risco sistémico, o que 

pode traduzir-se no isolamento de 

paraísos fiscais e na interdição ou 

repressão das transações com jurisdições 

fiscais desleais ou não cooperantes. 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/25 

Alteração  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

em nome da Comissão dos Orçamentos 

Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Reconhece que a procura de valor 

acrescentado europeu é uma questão 

fundamental a abordar e concorda que o 

orçamento da União deverá ser, 

nomeadamente, um instrumento para a 

consecução dos objetivos do Tratado e a 

provisão de bens públicos europeus; 

salienta, porém, a natureza multifacetada 

do conceito de valor acrescentado 

europeu e as suas múltiplas interpretações 

e alerta contra qualquer tentativa de 

utilizar a sua definição para pôr em causa 

a pertinência de políticas e programas da 

UE por motivos puramente quantitativos 

ou económicos de curto prazo; considera 

que existe um claro valor acrescentado, 

quando uma ação a nível europeu: 

– vai além do que seria possível com uma 

mobilização de esforços a nível 

nacional, regional ou local (efeito 

induzido);  

– incentiva ações a nível nacional, 

regional e local, para o cumprimento 

de objetivos dos Tratados da UE, que, 

de outro modo, não seriam 

concretizadas; 

– apoia ações que só podem ser 

financiadas mediante a congregação 

9. Reconhece que o orçamento da 

União Europeia deve promover o 

investimento público, apoiando os setores 

produtivos e estratégicos (incluindo a sua 

modernização e sustentabilidade), a 

criação de emprego, a luta contra a 

pobreza, a exclusão social e as 

desigualdades, bem como a proteção do 

ambiente e a plena utilização do potencial 

de cada país e região, a prossecução de 

relações externas baseadas na 

solidariedade, cooperação, respeito 

recíproco e paz; 



 

AM\1137621PT.docx  PE611.491v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

de recursos a nível da UE, devido à 

magnitude muito elevada das suas 

necessidades de financiamento; ou 

– contribui para o estabelecimento e o 

apoio à paz e estabilidade na e para 

além da vizinhança da UE; 

incentiva a Comissão a continuar a 

desenvolver o conceito de valor 

acrescentado europeu, tendo em conta, ao 

mesmo tempo, as especificidades 

territoriais; insta a Comissão a propor os 

indicadores de desempenho adequados 

para este efeito; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/26 

Alteração  26 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

em nome da Comissão dos Orçamentos 

Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE 

Proposta de resolução 

N.º 16-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 16-A. Regista que o Fundo Europeu 

para Investimentos Estratégicos (FEIE) 

não foi capaz de dinamizar os 

investimentos em atividades adequadas, 

de forma suficiente; considera que 

chegou a hora de substituir o FEIE, que 

abusou dos instrumentos financeiros e 

concedeu financiamento a investimentos 

do setor privado, os quais deviam ser 

feitos de qualquer modo, segundo uma 

lógica da socialização dos prejuízos e da 

privatização dos benefícios; insta a UE a 

desenvolver, em substituição do FEIE, um 

plano de investimento global público 

socio-ecológico, financiado com uma 

nova capacidade orçamental, orientado 

para o desenvolvimento das regiões mais 

desfavorecidas, empenhado na transição 

ecológica, no desenvolvimento de 

infraestruturas e tecnologias 

supranacionais e na utilização eficiente 

do ponto de vista ecológico de matérias-

primas e fontes de energia renováveis, e 

gerador de mais e melhor emprego; 

considera, nesse sentido, que a orientação 

do investimento mais adequada para 

promover uma mutação industrial 

sustentável seria conferir prioridade à 

ciência e ao desenvolvimento inovador de 

tecnologias limpas e eficientes do ponto 
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de vista ambiental, que otimizem a 

utilização das matérias-primas, adaptem a 

produção às necessidades sociais e 

reduzam a pegada ecológica. 

Or. en 

 

 


