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Alteração  273 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 50 

 

Proposta de resolução Alteração 

50. Preconiza uma verdadeira 

simplificação das regras de execução 

setoriais para os beneficiários e uma 

redução dos encargos administrativos; 

50. Preconiza uma verdadeira 

simplificação das regras de execução 

setoriais para os beneficiários e uma 

redução dos encargos administrativos, 

assegurando simultaneamente uma 

interpretação harmonizada e prevendo 

um acesso facilitado às subvenções, por 

via da redução dos encargos 

administrativos e de procedimentos mais 

simples no que se refere à totalidade dos 

instrumentos de financiamento, 

juntamente com um reforço da 

capacitação, informação e assistência 

técnica, especialmente para candidatos 

com pequena dimensão, assegurando, ao 

mesmo tempo, uma utilização adequada 

do financiamento através de regras de 

despesas claras, da monitorização e da 

avaliação ao mesmo tempo; 

Or. en 

 

Alteração  274 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Proposta de resolução 

N.º 50 

 

Proposta de resolução Alteração 

50. Preconiza uma verdadeira 

simplificação das regras de execução 

setoriais para os beneficiários e uma 

50. Preconiza uma verdadeira 

simplificação das regras de execução 

setoriais para os beneficiários e uma 
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redução dos encargos administrativos; redução dos encargos administrativos; 

exorta a Comissão a avançar para uma 

avaliação baseada no risco em que seja 

possível concentrar os recursos de 

controlo sobretudo nas regiões e domínios 

políticos nos quais os riscos de 

irregularidades tenham demonstrado ser 

mais significativos; 

Or. en 

 

Alteração  275 

Siegfried Mureşan 

 

Proposta de resolução 

N.º 50 

 

Proposta de resolução Alteração 

50. Preconiza uma verdadeira 

simplificação das regras de execução 

setoriais para os beneficiários e uma 

redução dos encargos administrativos; 

50. Preconiza uma verdadeira 

simplificação das regras de execução 

setoriais para os beneficiários e uma 

redução dos encargos administrativos, 

através de uma maior normalização e 

simplificação dos documentos de 

programação a nível nacional; 

Or. en 

 

Alteração  276 

Indrek Tarand 

 

Proposta de resolução 

N.º 51 

 

Proposta de resolução Alteração 

51. Recorda que o princípio da 

unicidade, nos termos do qual todas as 

receitas e despesas da União são inscritas 

no orçamento, é simultaneamente uma 

obrigação consagrada no Tratado e um pré-

requisito democrático fundamental para 

que o orçamento seja transparente, legítimo 

e responsável; lamenta que este princípio 

51. Recorda que o princípio da 

unicidade, nos termos do qual todas as 

receitas e despesas da União são inscritas 

no orçamento, é simultaneamente uma 

obrigação consagrada no Tratado e um 

pré-requisito democrático fundamental 

para que o orçamento seja transparente, 

legítimo e responsável; lamenta que este 
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tenha sido progressivamente ignorado, 

desde o legado histórico do Fundo Europeu 

de Desenvolvimento, passando pela criação 

do Mecanismo Europeu de Estabilidade, 

até à recente inflação de mecanismos não 

orçamentais sob a forma de instrumentos 

financeiros inovadores e de fundos ou 

mecanismos fiduciários externos; 

princípio tenha sido progressivamente 

ignorado, desde o legado histórico do 

Fundo Europeu de Desenvolvimento, 

passando pela criação do Mecanismo 

Europeu de Estabilidade, até à recente 

inflação de mecanismos não orçamentais 

sob a forma de instrumentos financeiros 

inovadores e de fundos ou mecanismos 

fiduciários externos; reitera a importância 

de um orçamento acessível publicamente 

a todos os cidadãos, a fim de assegurar a 

transparência e a responsabilização, em 

especial nos casos de gestão partilhada 

com os Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração  277 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 52 

 

Proposta de resolução Alteração 

52. Questiona a justificação e o valor 

acrescentado da criação de instrumentos à 

margem do orçamento da União; considera 

que as decisões de criar ou manter tais 

instrumentos são, na realidade, 

impulsionadas por tentativas de dissimular 

as verdadeiras necessidades financeiras e 

de contornar as restrições do QFP e os 

limites máximos dos recursos próprios; 

lamenta que, frequentemente, estes 

instrumentos também permitam contornar 

o Parlamento e a sua tripla 

responsabilidade enquanto autoridade 

legislativa, orçamental e de controlo; 

52. Questiona a justificação e o valor 

acrescentado da criação de instrumentos à 

margem do orçamento da União; considera 

que as decisões de criar ou manter tais 

instrumentos são, na realidade, 

impulsionadas por tentativas de dissimular 

as verdadeiras necessidades financeiras e 

de contornar as restrições do QFP e os 

limites máximos dos recursos próprios; 

lamenta que, frequentemente, estes 

instrumentos também permitam contornar 

o Parlamento e a sua tripla 

responsabilidade enquanto autoridade 

legislativa, orçamental e de controlo; 

defende, pois, veementemente, a inclusão 

de todos os instrumentos no orçamento da 

UE, sendo os limites máximos do QFP 

ajustados em conformidade;  

Or. en 
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Alteração  278 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 

 

Proposta de resolução 

N.º 52 

 

Proposta de resolução Alteração 

52. Questiona a justificação e o valor 

acrescentado da criação de instrumentos à 

margem do orçamento da União; considera 

que as decisões de criar ou manter tais 

instrumentos são, na realidade, 

impulsionadas por tentativas de dissimular 

as verdadeiras necessidades financeiras e 

de contornar as restrições do QFP e os 

limites máximos dos recursos próprios; 

lamenta que, frequentemente, estes 

instrumentos também permitam contornar 

o Parlamento e a sua tripla 

responsabilidade enquanto autoridade 

legislativa, orçamental e de controlo; 

52. Questiona a justificação e o valor 

acrescentado da criação de instrumentos à 

margem do orçamento da União; considera 

que as decisões de criar ou manter tais 

instrumentos são, na realidade, 

impulsionadas por tentativas de dissimular 

as verdadeiras necessidades financeiras e 

de contornar as restrições do QFP e os 

limites máximos dos recursos próprios; 

lamenta que, frequentemente, estes 

instrumentos também permitam contornar 

o Parlamento e a sua tripla 

responsabilidade enquanto autoridade 

legislativa, orçamental e de controlo e 

conduzam a uma menor transparência 

para os beneficiários e o público em geral; 

Or. en 

 

Alteração  279 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de resolução 

N.º 52 

 

Proposta de resolução Alteração 

52. Questiona a justificação e o valor 

acrescentado da criação de instrumentos à 

margem do orçamento da União; considera 

que as decisões de criar ou manter tais 

instrumentos são, na realidade, 

impulsionadas por tentativas de dissimular 

as verdadeiras necessidades financeiras e 

de contornar as restrições do QFP e os 

52. Questiona a justificação e o valor 

acrescentado da criação de instrumentos à 

margem do orçamento da União; considera 

que as decisões de criar ou manter tais 

instrumentos são, na realidade, 

impulsionadas por tentativas de dissimular 

as verdadeiras necessidades financeiras e 

de contornar as restrições do QFP e os 
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limites máximos dos recursos próprios; 

lamenta que, frequentemente, estes 

instrumentos também permitam contornar 

o Parlamento e a sua tripla 

responsabilidade enquanto autoridade 

legislativa, orçamental e de controlo; 

limites máximos dos recursos próprios; 

lamenta que, frequentemente, estes 

instrumentos também permitam contornar 

o Parlamento e a sua tripla 

responsabilidade enquanto autoridade 

legislativa, orçamental e de controlo e 

conduzam a uma menor transparência 

para os beneficiários e o público em geral; 

Or. en 

 

Alteração  280 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Proposta de resolução 

N.º 53 

 

Proposta de resolução Alteração 

53. Reitera, por conseguinte, a sua 

posição de longa data de que o Fundo 

Europeu de Desenvolvimento, juntamente 

com outros instrumentos à margem do 

QFP, deve ser integrado no orçamento da 

União; sublinha, no entanto, que os 

respetivos enquadramentos financeiros 

devem ser acrescentados aos limites 

máximos acordados do QFP, para que a 

integração destes instrumentos não tenha 

um impacto negativo, nem no seu 

financiamento, nem noutros programas e 

políticas da UE; congratula-se, em 

princípio, com a proposta de integrar o 

Mecanismo Europeu de Estabilidade nas 

finanças da União, sob a forma de um 

Fundo Monetário Europeu, sem prejuízo 

da sua futura conceção; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  281 

Marco Valli 

 

Proposta de resolução 

N.º 53 
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Proposta de resolução Alteração 

53. Reitera, por conseguinte, a sua 

posição de longa data de que o Fundo 

Europeu de Desenvolvimento, juntamente 

com outros instrumentos à margem do 

QFP, deve ser integrado no orçamento da 

União; sublinha, no entanto, que os 

respetivos enquadramentos financeiros 

devem ser acrescentados aos limites 

máximos acordados do QFP, para que a 

integração destes instrumentos não tenha 

um impacto negativo, nem no seu 

financiamento, nem noutros programas e 

políticas da UE; congratula-se, em 

princípio, com a proposta de integrar o 

Mecanismo Europeu de Estabilidade nas 

finanças da União, sob a forma de um 

Fundo Monetário Europeu, sem prejuízo 

da sua futura conceção; 

53. Reitera, por conseguinte, a sua 

posição de longa data de que o Fundo 

Europeu de Desenvolvimento, juntamente 

com outros instrumentos à margem do 

QFP, deve ser integrado no orçamento da 

União; 

Or. it 

 

Alteração  282 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 54 

 

Proposta de resolução Alteração 

54. Considera ainda que, quando uma 

determinada percentagem de operações 

extraorçamentais for considerada 

necessária para alcançar determinados 

objetivos específicos, por exemplo através 

da utilização de instrumentos financeiros 

ou fundos fiduciários, estas devem ser 

mantidas a um nível limitado, ser 

totalmente transparentes e sustentadas 

por disposições firmes em matéria de 

tomada de decisão e de responsabilização; 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  283 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Proposta de resolução 

N.º 54 

 

Proposta de resolução Alteração 

54. Considera ainda que, quando uma 

determinada percentagem de operações 

extraorçamentais for considerada 

necessária para alcançar determinados 

objetivos específicos, por exemplo através 

da utilização de instrumentos financeiros 

ou fundos fiduciários, estas devem ser 

mantidas a um nível limitado, ser 

totalmente transparentes e sustentadas por 

disposições firmes em matéria de tomada 

de decisão e de responsabilização; 

54. Considera ainda que, quando uma 

determinada percentagem de operações 

extraorçamentais for considerada 

necessária para alcançar determinados 

objetivos específicos, por exemplo através 

da utilização de instrumentos financeiros 

ou fundos fiduciários, estas devem ser 

mantidas a um nível limitado, ser 

totalmente transparentes e sustentadas por 

disposições firmes em matéria de tomada 

de decisão e de responsabilização; recorda 

que os fundos fiduciários da UE devem 

apoiar exclusivamente ações fora da 

União; recorda que o Parlamento deve 

poder exercer as suas competências de 

controlo, não só aquando da criação dos 

fundos fiduciários da UE, mas também ao 

longo de todo o período de desembolso; 

Or. en 

 

Alteração  284 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proposta de resolução 

N.º 54 

 

Proposta de resolução Alteração 

54. Considera ainda que, quando uma 

determinada percentagem de operações 

extraorçamentais for considerada 

necessária para alcançar determinados 

objetivos específicos, por exemplo através 

da utilização de instrumentos financeiros 

ou fundos fiduciários, estas devem ser 

mantidas a um nível limitado, ser 

54. Considera ainda que, quando uma 

determinada percentagem de operações 

extraorçamentais for considerada 

necessária para alcançar determinados 

objetivos específicos, por exemplo através 

da utilização de instrumentos financeiros 

ou fundos fiduciários, estas devem ser 

mantidas a um nível e com uma duração 
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totalmente transparentes e sustentadas por 

disposições firmes em matéria de tomada 

de decisão e de responsabilização; 

limitados, ser totalmente transparentes e 

sustentadas por disposições firmes em 

matéria de tomada de decisão e de 

responsabilização; 

Or. en 

 

Alteração  285 

John Howarth 

 

Proposta de resolução 

N.º 55 

 

Proposta de resolução Alteração 

55. Defende que, no âmbito do 

próximo QFP, o orçamento da União deve 

demonstrar, com maior exatidão, a 

importância das receitas afetadas e o seu 

impacto nas despesas reais, em especial as 

resultantes de contribuições de países 

terceiros; sublinha que este aspeto é ainda 

mais pertinente tendo em conta o desejo do 

Reino Unido de participar enquanto país 

terceiro em determinados programas 

orçamentais da União do novo QFP pós-

2020, tal como manifestado no quadro das 

negociações sobre a sua retirada da União; 

55. Defende que, no âmbito do 

próximo QFP, o orçamento da União deve 

demonstrar, com maior exatidão, a 

importância das receitas afetadas e o seu 

impacto nas despesas reais, em especial as 

resultantes de contribuições de países 

terceiros; sublinha que este aspeto é ainda 

mais pertinente tendo em conta o desejo do 

Reino Unido de participar enquanto país 

terceiro em determinados programas 

orçamentais da União do novo QFP 

pós-2020, tal como manifestado no quadro 

das negociações sobre a sua retirada da 

União; Salienta, a esse respeito, que a 

participação de países terceiros nos 

programas da UE deve ser apoiada 

sempre que traga benefícios substanciais 

para a UE, bem como para os países 

terceiros; 

Or. en 

 

Alteração  286 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Proposta de resolução 

N.º 55 
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Proposta de resolução Alteração 

55. Defende que, no âmbito do 

próximo QFP, o orçamento da União deve 

demonstrar, com maior exatidão, a 

importância das receitas afetadas e o seu 

impacto nas despesas reais, em especial as 

resultantes de contribuições de países 

terceiros; sublinha que este aspeto é ainda 

mais pertinente tendo em conta o desejo do 

Reino Unido de participar enquanto país 

terceiro em determinados programas 

orçamentais da União do novo QFP pós-

2020, tal como manifestado no quadro das 

negociações sobre a sua retirada da União; 

55. Defende que, no âmbito do 

próximo QFP, o orçamento da União deve 

demonstrar, com maior exatidão, a 

importância das receitas afetadas e o seu 

impacto nas despesas reais, em especial as 

resultantes de contribuições de países 

terceiros; sublinha que este aspeto é ainda 

mais pertinente tendo em conta o desejo do 

Reino Unido de participar enquanto país 

terceiro em determinados programas 

orçamentais da União do novo QFP 

pós-2020, tal como manifestado no quadro 

das negociações sobre a sua retirada da 

União; salienta, no entanto, que se deve 

evitar estabelecer uma ligação entre 

receitas e despesas específicas no 

orçamento; 

Or. en 

 

Alteração  287 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 55-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 55-A. Considera1-A ser importante 

reforçar a transparência do QFP no 

próximo período e, neste sentido, salienta 

o potencial inexplorado da interligação 

com a Agenda Digital para a UE, 

utilizando plataformas digitais europeias 

inovadoras para tornar as informações 

sobre os objetivos, beneficiários e 

resultados das despesas e dos empréstimos 

da UE mais visíveis e acessíveis aos 

cidadãos e aos investidores; 

 __________________ 

 1-A Alteração sugerida pela NABU - 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 



 

PE616.896v01-00 12/158 AM\1144763PT.docx 

PT 

Or. en 

 

Alteração  288 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

 

Proposta de resolução 

N.º 56 

 

Proposta de resolução Alteração 

56. Recorda a acumulação de faturas 

por liquidar no final do QFP anterior que 

se repercutiu no atual, atingindo um pico 

sem precedentes de 24,7 mil milhões de 

EUR no final de 2014, principalmente no 

domínio da política de coesão, devido ao 

atraso no arranque dos programas 

anteriores, à suborçamentação e a limites 

máximos de pagamentos insuficientes; 

lamenta que a ênfase na absorção destes 

atrasos relacionados com o período de 

2007-2013 tenha resultado em esforços 

deliberados no sentido de adiar o início de 

alguns dos programas de 2014-2020 e 

contribuído para a tendência oposta de 

subexecução nos orçamentos de 2016 e 

2017; insta a Comissão e os Estados-

Membros a apresentarem medidas 

concretas destinadas a acelerar a execução 

dos programas do período 2014-2020 e 

alerta para um risco de repetição da crise 

de pagamentos na transição entre dois 

QFP; 

56. Recorda a acumulação de faturas 

por liquidar no final do QFP anterior que 

se repercutiu no atual, atingindo um pico 

sem precedentes de 24,7 mil milhões de 

EUR no final de 2014, principalmente no 

domínio da política de coesão, devido ao 

atraso no arranque dos programas 

anteriores, à suborçamentação e a limites 

máximos de pagamentos insuficientes; 

lamenta que a ênfase na absorção destes 

atrasos relacionados com o período de 

2007-2013 tenha resultado em esforços 

deliberados no sentido de adiar o início de 

alguns dos programas de 2014-2020 e 

contribuído para a tendência oposta de 

subexecução nos orçamentos de 2016 e 

2017; insta a Comissão e os 

Estados-Membros a apresentarem medidas 

concretas destinadas a acelerar a execução 

dos programas do período 2014-2020 e 

alerta para um risco de repetição da crise 

de pagamentos na transição entre dois 

QFP; convida os ministros das finanças 

nacionais de todos os Estados-Membros a 

participar nas reuniões regulares sobre 

pagamentos entre as três instituições da 

UE, a fim de permitir uma discussão 

frutífera sobre possíveis medidas 

destinadas a melhorar a execução dos 

programas sob gestão partilhada; 

Or. en 

 

Alteração  289 

Tamás Deutsch 
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Proposta de resolução 

N.º 56 

 

Proposta de resolução Alteração 

56. Recorda a acumulação de faturas 

por liquidar no final do QFP anterior que 

se repercutiu no atual, atingindo um pico 

sem precedentes de 24,7 mil milhões de 

EUR no final de 2014, principalmente no 

domínio da política de coesão, devido ao 

atraso no arranque dos programas 

anteriores, à suborçamentação e a limites 

máximos de pagamentos insuficientes; 

lamenta que a ênfase na absorção destes 

atrasos relacionados com o período de 

2007-2013 tenha resultado em esforços 

deliberados no sentido de adiar o início de 

alguns dos programas de 2014-2020 e 

contribuído para a tendência oposta de 

subexecução nos orçamentos de 2016 e 

2017; insta a Comissão e os Estados-

Membros a apresentarem medidas 

concretas destinadas a acelerar a execução 

dos programas do período 2014-2020 e 

alerta para um risco de repetição da crise 

de pagamentos na transição entre dois 

QFP; 

56. Recorda a acumulação de faturas 

por liquidar no final do QFP anterior que 

se repercutiu no atual, atingindo um pico 

sem precedentes de 24,7 mil milhões de 

EUR no final de 2014, principalmente no 

domínio da política de coesão, devido ao 

atraso no arranque dos programas 

anteriores, à suborçamentação e a limites 

máximos de pagamentos insuficientes; 

lamenta que a ênfase na absorção destes 

atrasos relacionados com o período de 

2007-2013 tenha resultado em esforços 

deliberados no sentido de adiar o início de 

alguns dos programas de 2014-2020 e 

contribuído para a tendência oposta de 

subexecução nos orçamentos de 2016 e 

2017; insta a Comissão e os Estados-

Membros a apresentarem medidas 

concretas destinadas a acelerar a execução 

dos programas do período 2014-2020 e 

alerta para um risco de repetição da crise 

de pagamentos na transição entre dois 

QFP; lembra à Comissão que a 

simplificação das regras de execução, a 

minimização dos encargos administrativos 

para os Estados Membros e, ao mesmo 

tempo, o aproveitamento das estruturas 

existentes podem encurtar o tempo que 

medeia até que os novos programas 

alcancem a velocidade de cruzeiro; 

Or. en 

 

Alteração  290 

Marco Valli 

 

Proposta de resolução 

N.º 56 
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Proposta de resolução Alteração 

56. Recorda a acumulação de faturas 

por liquidar no final do QFP anterior que 

se repercutiu no atual, atingindo um pico 

sem precedentes de 24,7 mil milhões de 

EUR no final de 2014, principalmente no 

domínio da política de coesão, devido ao 

atraso no arranque dos programas 

anteriores, à suborçamentação e a limites 

máximos de pagamentos insuficientes; 

lamenta que a ênfase na absorção destes 

atrasos relacionados com o período de 

2007-2013 tenha resultado em esforços 

deliberados no sentido de adiar o início de 

alguns dos programas de 2014-2020 e 

contribuído para a tendência oposta de 

subexecução nos orçamentos de 2016 e 

2017; insta a Comissão e os Estados-

Membros a apresentarem medidas 

concretas destinadas a acelerar a execução 

dos programas do período 2014-2020 e 

alerta para um risco de repetição da crise 

de pagamentos na transição entre dois 

QFP; 

56. Recorda a acumulação de faturas 

por liquidar no final do QFP anterior que 

se repercutiu no atual, atingindo um pico 

sem precedentes de 24,7 mil milhões de 

EUR no final de 2014, principalmente no 

domínio da política de coesão, devido ao 

atraso no arranque dos programas 

anteriores; lamenta que a ênfase na 

absorção destes atrasos relacionados com o 

período de 2007-2013 tenha resultado em 

esforços deliberados no sentido de adiar o 

início de alguns dos programas de 

2014-2020 e contribuído para a tendência 

oposta de subexecução nos orçamentos de 

2016 e 2017; insta a Comissão e os 

Estados-Membros a apresentarem medidas 

concretas destinadas a acelerar a execução 

dos programas do período 2014-2020 e 

alerta para um risco de repetição da crise 

de pagamentos na transição entre dois 

QFP; 

Or. it 

 

Alteração  291 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 58 

 

Proposta de resolução Alteração 

58. Apela a que os futuros limites 

máximos de pagamentos sejam 

estabelecidos a um nível adequado, 

permitindo apenas um diferencial 

pequeno e realista entre o nível das 

dotações de autorização e de pagamento, e 

tendo em conta a necessidade de honrar os 

compromissos decorrentes do atual período 

financeiro que se convertam em 

58. Apela a que os futuros limites 

máximos de pagamentos sejam 

estabelecidos ao mesmo nível que os 

limites máximos das autorizações; 

recorda que os pagamentos são uma 

consequência lógica e jurídica das 

autorizações e que, por conseguinte, as 

autorizações se tornarão pagamentos; 

salienta que os limites máximos de 
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pagamentos apenas após 2020; pagamento não fixam o nível de 

pagamentos dos orçamentos anuais, a 

adotar pelos dois ramos da autoridade 

orçamental, mas sim o nível máximo que 

poderá ser acordado; considera, por 

conseguinte, que as medidas técnicas 

tomadas devem ser utilizadas para evitar o 

pagamento; - especialmente a fim ter em 

conta a necessidade de honrar os 

compromissos decorrentes do atual período 

financeiro que se convertam em 

pagamentos apenas após 2020; 

Or. en 

 

Alteração  292 

Marco Valli 

 

Proposta de resolução 

N.º 59 

 

Proposta de resolução Alteração 

59. Frisa que o orçamento da UE 

dispõe de uma vasta gama de 

instrumentos que financiam o projeto 

europeu e que podem ser agrupados em 

duas categorias: as subvenções e os 

instrumentos financeiros sob a forma de 

garantias, empréstimos, partilha de riscos 

ou participações; chama igualmente a 

atenção para o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos, cujo objetivo é 

mobilizar capitais privados em toda a UE 

de modo a apoiar projetos em áreas 

fundamentais para a economia da UE, 

que deverá complementar os limitados 

fundos públicos; 

59. Chama igualmente a atenção para o 

Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos, que não conseguiu colmatar 

o défice na procura, no emprego e na 

inflação sobretudo nos países periféricos 

da área do euro, que careceriam de que 

fossem aumentados os investimentos 
públicos nos setores de elevado potencial; 

Or. it 

 

Alteração  293 

Bernd Kölmel 
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Proposta de resolução 

N.º 59 

 

Proposta de resolução Alteração 

59. Frisa que o orçamento da UE 

dispõe de uma vasta gama de instrumentos 

que financiam o projeto europeu e que 

podem ser agrupados em duas categorias: 

as subvenções e os instrumentos 

financeiros sob a forma de garantias, 

empréstimos, partilha de riscos ou 

participações; chama igualmente a 

atenção para o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos, cujo objetivo é 

mobilizar capitais privados em toda a UE 

de modo a apoiar projetos em áreas 

fundamentais para a economia da UE, 

que deverá complementar os limitados 

fundos públicos; 

59. Frisa que o orçamento da UE 

dispõe de uma vasta gama de instrumentos 

que financiam atividades a nível da UE e 

que podem ser agrupados em duas 

categorias: as subvenções e os 

instrumentos financeiros sob a forma de 

garantias, empréstimos, partilha de riscos 

ou participações; considera que esses 

instrumentos deverão complementar os 

limitados fundos públicos; 

Or. en 

 

Alteração  294 

José Manuel Fernandes 

 

Proposta de resolução 

N.º 59 

 

Proposta de resolução Alteração 

59. Frisa que o orçamento da UE 

dispõe de uma vasta gama de instrumentos 

que financiam o projeto europeu e que 

podem ser agrupados em duas categorias: 

as subvenções e os instrumentos 

financeiros sob a forma de garantias, 

empréstimos, partilha de riscos ou 

participações; chama igualmente a atenção 

para o Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos, cujo objetivo é mobilizar 

capitais privados em toda a UE de modo a 

apoiar projetos em áreas fundamentais para 

a economia da UE, que deverá 

complementar os limitados fundos 

públicos; 

59. Frisa que o orçamento da UE 

dispõe de uma vasta gama de instrumentos 

que financiam o projeto europeu e que 

podem ser agrupados em duas categorias: 

as subvenções e os instrumentos 

financeiros sob a forma de garantias, 

empréstimos, partilha de riscos ou 

participações; chama igualmente a atenção 

para o Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos, cujo objetivo é mobilizar 

capitais privados e públicos em toda a UE 

de modo a apoiar projetos em áreas 

fundamentais para a economia da UE, que 

deverão complementar os limitados 

financiamentos; 
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Or. en 

 

Alteração  295 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 60 

 

Proposta de resolução Alteração 

60. Reconhece o potencial dos 

instrumentos financeiros para aumentar o 

impacto económico e político do 

orçamento da União; salienta, no entanto, 

que estes só podem ser aplicados a projetos 

geradores de receitas e, por conseguinte, 

constituem apenas um complemento e não 

uma forma de financiamento alternativa, 

em comparação com as subvenções, uma 

vez que alguns projetos só podem ser 

financiados através de subsídios; 

60. Reconhece o potencial dos 

instrumentos financeiros para aumentar o 

impacto económico e político do 

orçamento da União; salienta, no entanto, 

que estes só podem ser aplicados a projetos 

geradores de receitas e, por conseguinte, 

constituem apenas uma opção 

complementar ao sistema de subvenções, 

não podendo ser vistos como uma forma 

de financiamento alternativa, em 

comparação com as subvenções, uma vez 

que alguns projetos só podem ser 

financiados através de subsídios; Salienta, 

por conseguinte, que os Instrumentos 

Financeiros não estão vinculados a 

objetivos e metas; insta a Comissão a 

rever todos os instrumentos financeiros, 

incluindo o FEIE, a fim de os vincular à 

estratégia, metas e objetivos pós-UE2020 

e tornar consentâneos com o Acordo de 

Paris sobre o clima e/ou a Agenda 2030; 

Or. en 

 

Alteração  296 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Proposta de resolução 

N.º 60 

 

Proposta de resolução Alteração 

60. Reconhece o potencial dos 

instrumentos financeiros para aumentar o 

60. Reconhece o potencial dos 

instrumentos financeiros para aumentar o 
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impacto económico e político do 

orçamento da União; salienta, no entanto, 

que estes só podem ser aplicados a projetos 

geradores de receitas e, por conseguinte, 

constituem apenas um complemento e não 

uma forma de financiamento alternativa, 

em comparação com as subvenções, uma 

vez que alguns projetos só podem ser 

financiados através de subsídios; 

impacto económico e político do 

orçamento da União; exorta a uma maior 

flexibilidade na utilização transectorial 

dos diferentes instrumentos financeiros, 

de modo a superar as regras restritivas 

que impedem os beneficiários de tirar 

partido de múltiplos programas para 

projetos com objetivos comuns; salienta, 

no entanto, que estes só podem ser 

aplicados a projetos geradores de receitas 

e, por conseguinte, constituem apenas um 

complemento e não uma forma de 

financiamento alternativa, em comparação 

com as subvenções, uma vez que alguns 

projetos só podem ser financiados através 

de subsídios; 

Or. en 

 

Alteração  297 

Marco Valli 

 

Proposta de resolução 

N.º 60 

 

Proposta de resolução Alteração 

60. Reconhece o potencial dos 

instrumentos financeiros para aumentar o 

impacto económico e político do 

orçamento da União; salienta, no entanto, 

que estes só podem ser aplicados a projetos 

geradores de receitas e, por conseguinte, 

constituem apenas um complemento e não 

uma forma de financiamento alternativa, 

em comparação com as subvenções, uma 

vez que alguns projetos só podem ser 

financiados através de subsídios; 

60. Salienta que os instrumentos 

financeiros só podem ser aplicados a 

projetos geradores de receitas e, por 

conseguinte, constituem apenas um 

complemento e não uma forma de 

financiamento alternativa, em comparação 

com as subvenções, uma vez que alguns 

projetos só podem ser financiados através 

de subsídios; faz notar que, em certos 

casos, a utilização dos instrumentos 

financeiros pode ser uma forma de fazer 

recair sobre a comunidade as perdas 

económicas geradas por empresas 

privadas; 

Or. it 
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Alteração  298 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de resolução 

N.º 60 

 

Proposta de resolução Alteração 

60. Reconhece o potencial dos 

instrumentos financeiros para aumentar o 

impacto económico e político do 

orçamento da União; salienta, no entanto, 

que estes só podem ser aplicados a projetos 

geradores de receitas e, por conseguinte, 

constituem apenas um complemento e não 

uma forma de financiamento alternativa, 

em comparação com as subvenções, uma 

vez que alguns projetos só podem ser 

financiados através de subsídios; 

60. Reconhece o potencial dos 

instrumentos financeiros para aumentar o 

impacto económico e político do 

orçamento da União; salienta, no entanto, 

que estes só podem ser aplicados em caso 

de situações de investimento insuficiente 

ou de falhas de mercado para 

investimentos viáveis. Recorda que não 

devem procurar substituir os regimes 

públicos já existentes ou o financiamento 

privado; 

Or. en 

 

Alteração  299 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Louis Michel, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposta de resolução 

N.º 61 

 

Proposta de resolução Alteração 

61. Recorda o seu pedido à Comissão 

para que identifique todos os domínios de 

intervenção da UE em que as subvenções 

possam ser conjugadas com instrumentos 

financeiros e pondere um equilíbrio 

adequado entre os dois elementos; está 

convicto de que os subsídios devem 

continuar a ser a forma predominante de 

financiamento do projeto da UE no 

próximo QFP; sublinha que os 

empréstimos, as garantias, a partilha de 

riscos e o financiamento por capitais 

próprios devem ser utilizados com 

prudência, com base em avaliações ex 

ante adequadas e apenas quando a sua 

utilização puder demonstrar um claro 

valor acrescentado e um efeito de 

61. Recorda o seu pedido à Comissão 

no sentido de uma divisão mais clara 

entre os instrumentos. A Comissão deverá 

identificar todos os domínios de 

intervenção da UE, que possam ser mais 

bem servidos por subvenções, por 

instrumentos financeiros, bem como 

aqueles em que as subvenções possam ser 

conjugadas com instrumentos financeiros e 

pondere um equilíbrio adequado entre os 

dois elementos; sublinha que o recurso a 

empréstimos, garantias, partilha de riscos e 

financiamento por capitais próprios no 

próximo QFP deve ser acompanhado por 

grandes esforços destinados a facilitar o 

acesso a esses instrumentos por parte dos 

beneficiários, em especial das empresas 
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alavanca; em fase de arranque, das PME e das 

empresas de média capitalização; 

Or. en 

 

Alteração  300 

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposta de resolução 

N.º 61 

 

Proposta de resolução Alteração 

61. Recorda o seu pedido à Comissão 

para que identifique todos os domínios de 

intervenção da UE em que as subvenções 

possam ser conjugadas com instrumentos 

financeiros e pondere um equilíbrio 

adequado entre os dois elementos; está 

convicto de que os subsídios devem 

continuar a ser a forma predominante de 

financiamento do projeto da UE no 

próximo QFP; sublinha que os 

empréstimos, as garantias, a partilha de 

riscos e o financiamento por capitais 

próprios devem ser utilizados com 

prudência, com base em avaliações ex ante 

adequadas e apenas quando a sua utilização 

puder demonstrar um claro valor 

acrescentado e um efeito de alavanca; 

61. Recorda o seu pedido à Comissão 

para que identifique todos os domínios de 

intervenção da UE em que as subvenções 

possam ser conjugadas com instrumentos 

financeiros e pondere um equilíbrio 

adequado entre os dois elementos; está 

convicto de que os subsídios devem 

continuar a ser a forma predominante de 

financiamento do projeto da UE no 

próximo QFP; regista que a utilização de 

instrumentos financeiros e sinergias com 

subvenções pode ser melhorada; salienta, 

neste contexto, que deve ser dada especial 

atenção às regras dos auxílios estatais, de 

modo a proporcionar condições 

equitativas no que respeita às subvenções 

e instrumentos financeiros; sublinha que 

os empréstimos, as garantias, a partilha de 

riscos e o financiamento por capitais 

próprios devem ser utilizados com 

prudência, com base em avaliações ex ante 

adequadas e apenas quando a sua utilização 

puder demonstrar um claro valor 

acrescentado e um efeito de alavanca; 

Or. en 

 

Alteração  301 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 
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Proposta de resolução 

N.º 61 

 

Proposta de resolução Alteração 

61. Recorda o seu pedido à Comissão 

para que identifique todos os domínios de 

intervenção da UE em que as subvenções 

possam ser conjugadas com instrumentos 

financeiros e pondere um equilíbrio 

adequado entre os dois elementos; está 

convicto de que os subsídios devem 

continuar a ser a forma predominante de 

financiamento do projeto da UE no 

próximo QFP; sublinha que os 

empréstimos, as garantias, a partilha de 

riscos e o financiamento por capitais 

próprios devem ser utilizados com 

prudência, com base em avaliações ex ante 

adequadas e apenas quando a sua utilização 

puder demonstrar um claro valor 

acrescentado e um efeito de alavanca; 

61. Recorda o seu pedido à Comissão 

para que identifique todos os domínios de 

intervenção da UE em que as subvenções 

possam ser conjugadas com instrumentos 

financeiros e pondere um equilíbrio 

adequado entre os dois elementos; está 

convicto de que os subsídios devem 

continuar a ser a forma predominante de 

financiamento do projeto da UE no 

próximo QFP; salienta a falta de 

prestação de contas e o baixo nível de 

comunicação no que respeita aos 

resultados alcançados na economia real, 

bem como as elevadas comissões de 

gestão dos instrumentos financeiros; 

Considera, pois, que os empréstimos, as 

garantias, a partilha de riscos e o 

financiamento por capitais próprios devem 

ser utilizados com prudência, com base em 

avaliações ex ante adequadas e apenas 

quando a sua utilização puder demonstrar 

um claro valor acrescentado e um efeito de 

alavanca; 

Or. en 

 

Alteração  302 

Marco Valli 

 

Proposta de resolução 

N.º 61 

 

Proposta de resolução Alteração 

61. Recorda o seu pedido à Comissão 

para que identifique todos os domínios de 

intervenção da UE em que as subvenções 

possam ser conjugadas com instrumentos 

financeiros e pondere um equilíbrio 

adequado entre os dois elementos; está 

convicto de que os subsídios devem 

continuar a ser a forma predominante de 

61. Recorda o seu pedido à Comissão 

para que identifique todos os domínios de 

intervenção da UE em que as subvenções 

possam ser conjugadas com instrumentos 

financeiros e pondere um equilíbrio 

adequado entre os dois elementos; está 

convicto de que os subsídios devem 

continuar a ser a forma predominante de 
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financiamento do projeto da UE no 

próximo QFP; sublinha que os 

empréstimos, as garantias, a partilha de 

riscos e o financiamento por capitais 

próprios devem ser utilizados com 

prudência, com base em avaliações ex ante 

adequadas e apenas quando a sua 

utilização puder demonstrar um claro valor 

acrescentado e um efeito de alavanca; 

financiamento dos projetos da UE no 

próximo QFP; sublinha que os 

empréstimos, as garantias, a partilha de 

riscos e o financiamento por capitais 

próprios devem ser utilizados com 

prudência, com base em avaliações ex ante 

independentes e apenas quando a sua 

utilização puder demonstrar um claro valor 

acrescentado e um efeito de alavanca; 

Or. it 

 

Alteração  303 

Monika Hohlmeier 

 

Proposta de resolução 

N.º 62 

 

Proposta de resolução Alteração 

62. Insta a Comissão a simplificar e 

harmonizar as regras que regem a 

utilização dos instrumentos financeiros 

no próximo QFP, a fim de otimizar a 

eficiência da sua aplicação; considera que 

a opção de um fundo único que integre os 

instrumentos financeiros a nível da UE 

que são geridos de forma centralizada, ao 

abrigo de programas como o Mecanismo 

Interligar a Europa (MIE), o programa 

Horizonte 2020, o programa COSME, o 

programa Europa Criativa e o programa 

Emprego e Inovação Social (EaSI), por 

um lado, e o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE), por 

outro, é uma proposta que deve ser mais 

amplamente debatida; defende que uma 

solução deste tipo deverá prever uma 

estrutura clara no que respeita à escolha 

dos diferentes tipos de instrumentos 

financeiros de apoio para diferentes 

domínios de intervenção e tipos de ações; 

salienta, no entanto, que um fundo deste 

tipo nunca poderia integrar instrumentos 

financeiros geridos pelos Estados-

Membros no âmbito da política de coesão; 

Suprimido 



 

AM\1144763PT.docx 23/158 PE616.896v01-00 

 PT 

Or. en 

 

Alteração  304 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Proposta de resolução 

N.º 62 

 

Proposta de resolução Alteração 

62. Insta a Comissão a simplificar e 

harmonizar as regras que regem a 

utilização dos instrumentos financeiros no 

próximo QFP, a fim de otimizar a 

eficiência da sua aplicação; considera que 

a opção de um fundo único que integre os 

instrumentos financeiros a nível da UE que 

são geridos de forma centralizada, ao 

abrigo de programas como o Mecanismo 

Interligar a Europa (MIE), o programa 

Horizonte 2020, o programa COSME, o 

programa Europa Criativa e o programa 

Emprego e Inovação Social (EaSI), por um 

lado, e o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE), por 

outro, é uma proposta que deve ser mais 

amplamente debatida; defende que uma 

solução deste tipo deverá prever uma 

estrutura clara no que respeita à escolha 

dos diferentes tipos de instrumentos 

financeiros de apoio para diferentes 

domínios de intervenção e tipos de ações; 

salienta, no entanto, que um fundo deste 

tipo nunca poderia integrar instrumentos 

financeiros geridos pelos Estados-

Membros no âmbito da política de coesão; 

62. Insta a Comissão a simplificar e 

harmonizar as regras que regem a 

utilização dos instrumentos financeiros no 

próximo QFP, a fim de otimizar a 

eficiência da sua aplicação; considera que 

um fundo único que integre os 

instrumentos financeiros a nível da UE que 

são geridos de forma centralizada, ao 

abrigo de programas como o Mecanismo 

Interligar a Europa (MIE), o programa 

Horizonte 2020, o programa COSME, o 

programa Europa Criativa e o programa 

Emprego e Inovação Social (EaSI), por um 

lado, e o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE), por 

outro, poderiam permitir alcançar 

objetivos de eficiência, simplicidade e 

flexibilidade na gestão do orçamento da 

UE;; defende que uma solução deste tipo 

deverá prever uma estrutura clara no que 

respeita à escolha dos diferentes tipos de 

instrumentos financeiros de apoio para 

diferentes domínios de intervenção e tipos 

de ações; acredita que, para garantir a 

verdadeira adicionalidade de um único 

fundo que integre todos os instrumentos 

financeiros, a sua estrutura de 

governação deve permitir alavancar o 

conhecimento local, apoiando o BEI e os 

bancos ou instituições nacionais de 

promoção a fim de originar e desenvolver 

operações, garantindo condições 

equitativas entre eles; salienta, no entanto, 

que um fundo deste tipo nunca poderia 

integrar instrumentos financeiros geridos 

pelos Estados-Membros no âmbito da 

política de coesão; 
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Or. en 

 

Alteração  305 

Eider Gardiazabal Rubial, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Javi López 

 

Proposta de resolução 

N.º 62 

 

Proposta de resolução Alteração 

62. Insta a Comissão a simplificar e 

harmonizar as regras que regem a 

utilização dos instrumentos financeiros no 

próximo QFP, a fim de otimizar a 

eficiência da sua aplicação; considera que 

a opção de um fundo único que integre os 

instrumentos financeiros a nível da UE que 

são geridos de forma centralizada, ao 

abrigo de programas como o Mecanismo 

Interligar a Europa (MIE), o programa 

Horizonte 2020, o programa COSME, o 

programa Europa Criativa e o programa 

Emprego e Inovação Social (EaSI), por 

um lado, e o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE), por 

outro, é uma proposta que deve ser mais 

amplamente debatida; defende que uma 

solução deste tipo deverá prever uma 

estrutura clara no que respeita à escolha 

dos diferentes tipos de instrumentos 

financeiros de apoio para diferentes 

domínios de intervenção e tipos de ações; 
salienta, no entanto, que um fundo deste 

tipo nunca poderia integrar instrumentos 

financeiros geridos pelos Estados-

Membros no âmbito da política de coesão; 

62. Insta a Comissão a simplificar e 

harmonizar as regras que regem a 

utilização dos instrumentos financeiros no 

próximo QFP, a fim de otimizar a 

eficiência da sua aplicação; regista que a 

Comissão pode propor um fundo único 

que integre os instrumentos financeiros a 

nível da UE que são geridos de forma 

centralizada; adverte para o facto de tal 

proposta carecer de uma discussão 

aprofundada; salienta, no entanto, que um 

fundo deste tipo nunca poderia integrar 

instrumentos financeiros geridos pelos 

Estados-Membros no âmbito da política de 

coesão; 

Or. en 

 

Alteração  306 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta de resolução 

N.º 62 
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Proposta de resolução Alteração 

62. Insta a Comissão a simplificar e 

harmonizar as regras que regem a 

utilização dos instrumentos financeiros no 

próximo QFP, a fim de otimizar a 

eficiência da sua aplicação; considera que 

a opção de um fundo único que integre os 

instrumentos financeiros a nível da UE 

que são geridos de forma centralizada, ao 

abrigo de programas como o Mecanismo 

Interligar a Europa (MIE), o programa 

Horizonte 2020, o programa COSME, o 

programa Europa Criativa e o programa 

Emprego e Inovação Social (EaSI), por 

um lado, e o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE), por 

outro, é uma proposta que deve ser mais 

amplamente debatida; defende que uma 

solução deste tipo deverá prever uma 

estrutura clara no que respeita à escolha 

dos diferentes tipos de instrumentos 

financeiros de apoio para diferentes 

domínios de intervenção e tipos de ações; 

salienta, no entanto, que um fundo deste 

tipo nunca poderia integrar instrumentos 

financeiros geridos pelos Estados-

Membros no âmbito da política de coesão; 

62. Insta a Comissão a simplificar e 

harmonizar as regras que regem a 

utilização dos instrumentos financeiros no 

próximo QFP, a fim de otimizar a 

eficiência da sua aplicação; defende que 

uma estrutura clara no que respeita à 

escolha dos diferentes tipos de 

instrumentos financeiros de apoio para 

diferentes domínios de intervenção e tipos 

de ações deve prever que os instrumentos 

financeiros relevantes continuem a ser 

orçamentados em rubricas orçamentais 

separadas, a bem da clareza do 

investimento; salienta, no entanto, que 

qualquer harmonização semelhante das 

regras não poderá afetar os instrumentos 

financeiros geridos pelos Estados-

Membros no âmbito da política de coesão; 

Or. en 

 

Alteração  307 

Ivana Maletić 

 

Proposta de resolução 

N.º 62 

 

Proposta de resolução Alteração 

62. Insta a Comissão a simplificar e 

harmonizar as regras que regem a 

utilização dos instrumentos financeiros no 

próximo QFP, a fim de otimizar a 

eficiência da sua aplicação; considera que a 

opção de um fundo único que integre os 

instrumentos financeiros a nível da UE que 

62. Insta a Comissão a simplificar e 

harmonizar as regras que regem a 

utilização dos instrumentos financeiros no 

próximo QFP, a fim de otimizar a 

eficiência da sua aplicação; considera que a 

opção de um fundo único que integre os 

instrumentos financeiros a nível da UE que 
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são geridos de forma centralizada, ao 

abrigo de programas como o Mecanismo 

Interligar a Europa (MIE), o programa 

Horizonte 2020, o programa COSME, o 

programa Europa Criativa e o programa 

Emprego e Inovação Social (EaSI), por um 

lado, e o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE), por 

outro, é uma proposta que deve ser mais 

amplamente debatida; defende que uma 

solução deste tipo deverá prever uma 

estrutura clara no que respeita à escolha 

dos diferentes tipos de instrumentos 

financeiros de apoio para diferentes 

domínios de intervenção e tipos de ações; 

salienta, no entanto, que um fundo deste 

tipo nunca poderia integrar instrumentos 

financeiros geridos pelos Estados-

Membros no âmbito da política de coesão; 

são geridos de forma centralizada, ao 

abrigo de programas como o Mecanismo 

Interligar a Europa (MIE), o programa 

Horizonte 2020, o programa COSME, o 

programa Europa Criativa e o programa 

Emprego e Inovação Social (EaSI), por um 

lado, e o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE), por 

outro, é uma proposta que deve ser mais 

amplamente debatida; defende que uma 

solução deste tipo deverá prever uma 

estrutura clara no que respeita à escolha 

dos diferentes tipos de instrumentos 

financeiros de apoio para diferentes 

domínios de intervenção e tipos de ações; 

salienta, no entanto, que um fundo deste 

tipo nunca poderia integrar instrumentos 

financeiros geridos pelos Estados-

Membros no âmbito da política de coesão; 

salienta que, no âmbito da estrutura do 

QFP pós 2020, estes programas não 

podem ser inscritos numa única linha 

orçamental destinada a instrumentos 

(financeiros) horizontais de apoio ao 

investimento; 

Or. en 

 

Alteração  308 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 62 

 

Proposta de resolução Alteração 

62. Insta a Comissão a simplificar e 

harmonizar as regras que regem a 

utilização dos instrumentos financeiros no 

próximo QFP, a fim de otimizar a 

eficiência da sua aplicação; considera que a 

opção de um fundo único que integre os 

instrumentos financeiros a nível da UE que 

são geridos de forma centralizada, ao 

abrigo de programas como o Mecanismo 

Interligar a Europa (MIE), o programa 

62. Insta a Comissão a simplificar e 

harmonizar as regras que regem a 

utilização dos instrumentos financeiros no 

próximo QFP, a fim de otimizar a 

eficiência da sua aplicação; considera que a 

opção de um fundo único que integre os 

instrumentos financeiros a nível da UE que 

são geridos de forma centralizada, ao 

abrigo de programas como o Mecanismo 

Interligar a Europa (MIE), o programa 
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Horizonte 2020, o programa COSME, o 

programa Europa Criativa e o programa 

Emprego e Inovação Social (EaSI), por um 

lado, e o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE), por 

outro, é uma proposta que deve ser mais 

amplamente debatida; defende que uma 

solução deste tipo deverá prever uma 

estrutura clara no que respeita à escolha 

dos diferentes tipos de instrumentos 

financeiros de apoio para diferentes 

domínios de intervenção e tipos de ações; 

salienta, no entanto, que um fundo deste 

tipo nunca poderia integrar instrumentos 

financeiros geridos pelos Estados-

Membros no âmbito da política de coesão; 

Horizonte 2020, o programa COSME, o 

programa Europa Criativa e o programa 

Emprego e Inovação Social (EaSI), por um 

lado, e o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE), por 

outro, é uma proposta que deve ser mais 

amplamente debatida; defende que uma 

solução deste tipo deverá prever uma 

estrutura clara no que respeita à escolha 

dos diferentes tipos de instrumentos 

financeiros de apoio para diferentes 

domínios de intervenção e tipos de ações; 

salienta, no entanto, que um fundo deste 

tipo nunca poderia integrar instrumentos 

financeiros geridos pelos 

Estados-Membros no âmbito da política de 

coesão ou financiar projetos não 

consentâneos com os compromissos 

nacionais e internacionais da UE; 

Or. en 

 

Alteração  309 

Péter Niedermüller, Claude Moraes 

 

Proposta de resolução 

N.º 62 

 

Proposta de resolução Alteração 

62. Insta a Comissão a simplificar e 

harmonizar as regras que regem a 

utilização dos instrumentos financeiros no 

próximo QFP, a fim de otimizar a 

eficiência da sua aplicação; considera que a 

opção de um fundo único que integre os 

instrumentos financeiros a nível da UE que 

são geridos de forma centralizada, ao 

abrigo de programas como o Mecanismo 

Interligar a Europa (MIE), o programa 

Horizonte 2020, o programa COSME, o 

programa Europa Criativa e o programa 

Emprego e Inovação Social (EaSI), por um 

lado, e o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE), por 

outro, é uma proposta que deve ser mais 

amplamente debatida; defende que uma 

62. Insta a Comissão a simplificar e 

harmonizar as regras que regem a 

utilização dos instrumentos financeiros no 

próximo QFP, a fim de otimizar a 

eficiência da sua aplicação; considera que a 

opção de um fundo único que integre os 

instrumentos financeiros a nível da UE que 

são geridos de forma centralizada, ao 

abrigo de programas como o Mecanismo 

Interligar a Europa (MIE), o programa 

Horizonte 2020, o programa COSME, o 

programa Europa Criativa e o programa 

Emprego e Inovação Social (EaSI), por um 

lado, e o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE), por 

outro, bem como um futuro fundo 

europeu interno para a democracia e os 
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solução deste tipo deverá prever uma 

estrutura clara no que respeita à escolha 

dos diferentes tipos de instrumentos 

financeiros de apoio para diferentes 

domínios de intervenção e tipos de ações; 

salienta, no entanto, que um fundo deste 

tipo nunca poderia integrar instrumentos 

financeiros geridos pelos Estados-

Membros no âmbito da política de coesão; 

direitos humanos, é uma proposta que 

deve ser mais amplamente debatida; 

defende que uma solução deste tipo deverá 

prever uma estrutura clara no que respeita à 

escolha dos diferentes tipos de 

instrumentos financeiros de apoio para 

diferentes domínios de intervenção e tipos 

de ações; salienta, no entanto, que um 

fundo deste tipo nunca poderia integrar 

instrumentos financeiros geridos pelos 

Estados-Membros no âmbito da política de 

coesão; 

Or. en 

 

Alteração  310 

Bernd Kölmel 

 

Proposta de resolução 

N.º 62 

 

Proposta de resolução Alteração 

62. Insta a Comissão a simplificar e 

harmonizar as regras que regem a 

utilização dos instrumentos financeiros no 

próximo QFP, a fim de otimizar a 

eficiência da sua aplicação; considera que a 

opção de um fundo único que integre os 

instrumentos financeiros a nível da UE que 

são geridos de forma centralizada, ao 

abrigo de programas como o Mecanismo 

Interligar a Europa (MIE), o programa 

Horizonte 2020, o programa COSME, o 

programa Europa Criativa e o programa 

Emprego e Inovação Social (EaSI), por um 

lado, e o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE), por 

outro, é uma proposta que deve ser mais 

amplamente debatida; defende que uma 

solução deste tipo deverá prever uma 

estrutura clara no que respeita à escolha 

dos diferentes tipos de instrumentos 

financeiros de apoio para diferentes 

domínios de intervenção e tipos de ações; 

salienta, no entanto, que um fundo deste 

tipo nunca poderia integrar instrumentos 

62. Insta a Comissão a simplificar e 

harmonizar as regras que regem a 

utilização dos instrumentos financeiros no 

próximo QFP, a fim de otimizar a 

eficiência da sua aplicação; considera que a 

opção de um fundo único que integre os 

instrumentos financeiros a nível da UE que 

são geridos de forma centralizada, ao 

abrigo de programas como o Mecanismo 

Interligar a Europa (MIE), o programa 

Horizonte 2020, o programa COSME, o 

programa Europa Criativa e o programa 

Emprego e Inovação Social (EaSI), é uma 

proposta que deve ser mais amplamente 

debatida; defende que uma solução deste 

tipo deverá prever uma estrutura clara no 

que respeita à escolha dos diferentes tipos 

de instrumentos financeiros de apoio para 

diferentes domínios de intervenção e tipos 

de ações; salienta, no entanto, que um 

fundo deste tipo nunca poderia integrar 

instrumentos financeiros geridos pelos 

Estados-Membros no âmbito da política de 
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financeiros geridos pelos Estados-

Membros no âmbito da política de coesão; 

coesão; 

Or. en 

 

Alteração  311 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Proposta de resolução 

N.º 62 

 

Proposta de resolução Alteração 

62. Insta a Comissão a simplificar e 

harmonizar as regras que regem a 

utilização dos instrumentos financeiros no 

próximo QFP, a fim de otimizar a 

eficiência da sua aplicação; considera que a 

opção de um fundo único que integre os 

instrumentos financeiros a nível da UE que 

são geridos de forma centralizada, ao 

abrigo de programas como o Mecanismo 

Interligar a Europa (MIE), o programa 

Horizonte 2020, o programa COSME, o 

programa Europa Criativa e o programa 

Emprego e Inovação Social (EaSI), por um 

lado, e o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE), por 

outro, é uma proposta que deve ser mais 

amplamente debatida; defende que uma 

solução deste tipo deverá prever uma 

estrutura clara no que respeita à escolha 

dos diferentes tipos de instrumentos 

financeiros de apoio para diferentes 

domínios de intervenção e tipos de ações; 

salienta, no entanto, que um fundo deste 

tipo nunca poderia integrar instrumentos 

financeiros geridos pelos Estados-

Membros no âmbito da política de coesão; 

62. Insta a Comissão a simplificar e 

harmonizar as regras que regem a 

utilização dos instrumentos financeiros no 

próximo QFP, a fim de otimizar a 

eficiência da sua aplicação; considera que a 

opção de um fundo único que integre os 

instrumentos financeiros a nível da UE que 

são geridos de forma centralizada, ao 

abrigo de programas como o Mecanismo 

Interligar a Europa (MIE), o programa 

Horizonte 2020, o programa COSME, o 

programa Europa Criativa e o programa 

Emprego e Inovação Social (EaSI), por um 

lado, e o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos (FEIE), por 

outro, é uma proposta que deve ser mais 

amplamente debatida; defende que uma 

solução deste tipo poderá prever uma 

estrutura clara no que respeita à escolha 

dos diferentes tipos de instrumentos 

financeiros de apoio para diferentes 

domínios de intervenção e tipos de ações; 

salienta, no entanto, que um fundo deste 

tipo nunca poderia integrar instrumentos 

financeiros geridos pelos Estados-

Membros no âmbito da política de coesão; 

Or. en 

 

Alteração  312 

Monica Macovei, Indrek Tarand 
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Proposta de resolução 

N.º 64 

 

Proposta de resolução Alteração 

64. Considera que a estrutura do QFP 

deve aumentar a visibilidade das 

prioridades políticas e orçamentais da UE 

para os cidadãos da UE e apela a uma 

apresentação mais clara de todos os 

domínios de despesa da UE; está convicto 

de que os principais pilares das futuras 

despesas da UE delineados na presente 

resolução devem ser devidamente tidos em 

conta; 

64. Salienta a necessidade de a 

estrutura do novo QFP corresponder 

melhor às cinco principais prioridades 

políticas da UE; Considera que a estrutura 

do QFP deve aumentar a visibilidade das 

prioridades políticas e orçamentais da UE 

para os cidadãos da UE e apela a uma 

apresentação mais clara de todos os 

domínios de despesa da UE; está convicto 

de que os principais pilares das futuras 

despesas da UE delineados na presente 

resolução devem ser devidamente tidos em 

conta; apela a uma maior coerência entre 

os fundos do orçamento e os objetivos da 

UE, quebrando, se necessário, o «teto de 

vidro» de 1 % estabelecido para as 

contribuições assentes no PIB dos 

Estados-Membros e/ou adaptando e 

reduzindo o nível de ambição dos 

objetivos da UE; 

Or. en 

 

Alteração  313 

Helga Trüpel 

 

Proposta de resolução 

N.º 64-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 64-A. Exorta a Comissão a criar um 

cluster digital no próximo QFP, que 

integre todos os programas da UE que 

fornecem respostas complementares aos 

desafios digitais na União, que incluem 

setores como a indústria da digitalização, 

as competências digitais avançadas, a 

investigação no setor digital, a inovação 

nos meios de comunicação e as ações 

multimídia, a literacia mediática, a 
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computação de alto desempenho, a 

segurança cibernética, o Governo 

eletrónico e as infraestruturas de serviços 

digitais. 

Or. en 

 

Alteração  314 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 64-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 64-A. Considera que a estrutura do QFP 

deve refletir também a economia da UE e 

incluir programas e instrumentos que 

apoiem o empreendedorismo e todas as 

suas formas empresariais, desde projetos 

individuais a projetos conjuntos, como as 

empresas cooperativas; 

Or. en 

 

Alteração  315 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Proposta de resolução 

N.º 64-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 64-A. Considera, por conseguinte, que a 

atual apresentação das categorias requer 

algumas melhorias, mas opõe-se a 

quaisquer mudanças radicais 

injustificadas, solicitando, por isso, a 

manutenção das despesas da política 

agrícola comum como uma rubrica 

orçamental separada; 

Or. pl 
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Alteração  316 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Proposta de resolução 

N.º 65 

 

Proposta de resolução Alteração 

65. Considera, por conseguinte, que a 

atual apresentação das categorias requer 

algumas melhorias, mas opõe-se a 

quaisquer mudanças radicais 

injustificadas; propõe, portanto, a 

seguinte estrutura para o QFP pós-2020; 

Suprimido 

Categoria 1: Uma economia mais forte e 

sustentável 

 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

 

em gestão direta:  

- a investigação e a inovação.  

- a indústria, o empreendedorismo e 

as pequenas e médias empresas 

 

- projetos de grandes infraestruturas  

- os transportes, a digitalização, a 

energia 

 

- o ambiente e a adaptação às 

alterações climáticas 

 

- a agricultura e o desenvolvimento 

rural 

 

- os assuntos marítimos e as pescas  

- Instrumentos (financeiros) 

horizontais que apoiem investimentos na 

Europa (eventual instrumento financeiro 

abrangente a nível da UE, incluindo o 

FEIE) 

 

Categoria 2: Maior coesão e solidariedade 

na Europa 

 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

 

- a coesão económica, social e 

territorial (em gestão partilhada): 
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 investimentos em inovação, 

digitalização, reindustrialização, PME, 

transportes, adaptação às alterações 

climáticas 

 

 o emprego, os assuntos sociais e a 

inclusão social; 

 

- a educação e a aprendizagem ao 

longo da vida 

 

- a cultura, a cidadania e a 

comunicação 

 

- a saúde e a segurança dos 

alimentos 

 

- o asilo, a migração e a integração, 

a justiça e os consumidores 

 

- a assistência às administrações 

nacionais e coordenação com as mesmas  

 

Categoria 3: Responsabilidade acrescida 

à escala mundial 

 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

 

- a cooperação internacional e o 

desenvolvimento 

 

- a política de vizinhança  

- o alargamento  

- a ajuda humanitária  

- o comércio  

- a contribuição para fundos 

fiduciários da UE e mecanismos no 

domínio das relações externas 

 

Categoria 4: Segurança, paz e 

estabilidade para todos 

 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

 

- a segurança  

- a resposta a crises e a estabilidade  

- a política externa e de segurança 

comum 

 

- a defesa  

Categoria 5: Uma administração eficaz ao  
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serviço dos europeus 

- o financiamento do pessoal da UE  

- o financiamento dos edifícios e dos 

equipamentos das instituições da UE 

 

Or. pl 

 

Alteração  317 

Tamás Deutsch 

 

Proposta de resolução 

N.º 65 

 

Proposta de resolução Alteração 

65. Considera, por conseguinte, que a 

atual apresentação das categorias requer 

algumas melhorias, mas opõe-se a 

quaisquer mudanças radicais injustificadas; 

propõe, portanto, a seguinte estrutura para 

o QFP pós-2020; 

65. Considera, por conseguinte, que a 

atual apresentação das categorias requer 

algumas melhorias, mas opõe-se a 

quaisquer mudanças radicais injustificadas; 

propõe, portanto, uma estrutura 

transparente para o QFP pós-2020, em que 

a prioridades diferentes correspondam 

categorias orçamentais distintas; apoia a 

manutenção de categorias separadas para 

a: coesão económica, social e territorial; 

agricultura e desenvolvimento rural, 

assuntos marítimos e pescas; 

Categoria 1: Uma economia mais forte e 

sustentável 

 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 
 

em gestão direta:  

- a investigação e a inovação.  
- a indústria, o empreendedorismo e 

as pequenas e médias empresas  

 

- projetos de grandes infraestruturas  
- os transportes, a digitalização, a 

energia 
 

- o ambiente e a adaptação às 

alterações climáticas 
 

- a agricultura e o desenvolvimento 

rural 
 

- os assuntos marítimos e as pescas  
- Instrumentos (financeiros) 

horizontais que apoiem investimentos na 
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Europa (eventual instrumento financeiro 

abrangente a nível da UE, incluindo o 

FEIE) 

Categoria 2: Maior coesão e solidariedade 

na Europa 
 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 
 

- a coesão económica, social e 

territorial (em gestão partilhada): 
 

 investimentos em inovação, 

digitalização, reindustrialização, PME, 

transportes, adaptação às alterações 

climáticas 

 

 o emprego, os assuntos sociais e a 

inclusão social;
 

- a educação e a aprendizagem ao 

longo da vida
 

- a cultura, a cidadania e a 

comunicação 
 

- a saúde e a segurança dos 

alimentos 
 

- o asilo, a migração e a integração, 

a justiça e os consumidores 
 

- a assistência às administrações 

nacionais e coordenação com as mesmas 
 

Categoria 3: Responsabilidade acrescida 

à escala mundial 
 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 
 

- a cooperação internacional e o 

desenvolvimento 
 

- a política de vizinhança  

- o alargamento  

- a ajuda humanitária  

- o comércio  

- a contribuição para fundos 

fiduciários da UE e mecanismos no 

domínio das relações externas 

 

Categoria 4: Segurança, paz e 

estabilidade para todos 
 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 
 

- a segurança  
- a resposta a crises e a estabilidade   
- a política externa e de segurança 

comum  
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- a defesa  
Categoria 5: Uma administração eficaz ao 

serviço dos europeus 
 

- o financiamento do pessoal da UE  
- o financiamento dos edifícios e dos 

equipamentos das instituições da UE 
 

Or. en 

 

Alteração  318 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 

 

Proposta de resolução 

N.º 65 

 

Proposta de resolução Alteração 

65. Considera, por conseguinte, que a 

atual apresentação das categorias requer 

algumas melhorias, mas opõe-se a 

quaisquer mudanças radicais injustificadas; 

propõe, portanto, a seguinte estrutura para 

o QFP pós-2020; 

65. Considera, por conseguinte, que a 

atual apresentação das categorias requer 

algumas melhorias, mas opõe-se a 

quaisquer mudanças radicais injustificadas; 

Insta a Comissão a apresentar uma nova 
estrutura para o QFP pós-2020; 

Categoria 1: Uma economia mais forte e 

sustentável 

 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 
 

em gestão direta:  

- a investigação e a inovação.  
- a indústria, o empreendedorismo e 

as pequenas e médias empresas  

 

- projetos de grandes infraestruturas  
- os transportes, a digitalização, a 

energia 
 

- o ambiente e a adaptação às 

alterações climáticas 
 

- a agricultura e o desenvolvimento 

rural 
 

- os assuntos marítimos e as pescas  
- Instrumentos (financeiros) 

horizontais que apoiem investimentos na 

Europa (eventual instrumento financeiro 

abrangente a nível da UE, incluindo o 

FEIE) 
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Categoria 2: Maior coesão e solidariedade 

na Europa 
 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 
 

- a coesão económica, social e 

territorial (em gestão partilhada): 
 

 investimentos em inovação, 

digitalização, reindustrialização, PME, 

transportes, adaptação às alterações 

climáticas 

 

 o emprego, os assuntos sociais e a 

inclusão social;
 

- a educação e a aprendizagem ao 

longo da vida
 

- a cultura, a cidadania e a 

comunicação 
 

- a saúde e a segurança dos 

alimentos 
 

- o asilo, a migração e a integração, 

a justiça e os consumidores 
 

- a assistência às administrações 

nacionais e coordenação com as mesmas 
 

Categoria 3: Responsabilidade acrescida 

à escala mundial 
 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 
 

- a cooperação internacional e o 

desenvolvimento 
 

- a política de vizinhança  

- o alargamento  

- a ajuda humanitária  

- o comércio  

- a contribuição para fundos 

fiduciários da UE e mecanismos no 

domínio das relações externas 

 

Categoria 4: Segurança, paz e 

estabilidade para todos 
 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 
 

- a segurança  
- a resposta a crises e a estabilidade   
- a política externa e de segurança 

comum  
 

- a defesa  
Categoria 5: Uma administração eficaz ao 

serviço dos europeus 
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- o financiamento do pessoal da UE  
- o financiamento dos edifícios e dos 

equipamentos das instituições da UE 
 

Or. en 

 

Alteração  319 

Bernd Kölmel 

 

Proposta de resolução 

N.º 65 

 

Proposta de resolução Alteração 

65. Considera, por conseguinte, que a 

atual apresentação das categorias requer 

algumas melhorias, mas opõe-se a 

quaisquer mudanças radicais 

injustificadas; propõe, portanto, a seguinte 

estrutura para o QFP pós-2020; 

65. Considera, por conseguinte, que a 

atual apresentação das categorias requer 

melhorias; propõe, portanto, a seguinte 

estrutura para o QFP pós-2020; 

Categoria 1: Uma economia mais forte e 

sustentável 

Categoria 1: Segurança na Europa 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 
Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 
em gestão direta:  

- a investigação e a inovação. - o asilo e a migração 

- a indústria, o empreendedorismo e 

as pequenas e médias empresas  

- a segurança e a luta contra o 

terrorismo  

- projetos de grandes infraestruturas - a resposta a crises e a estabilidade 

- os transportes, a digitalização, a 

energia 

 

- o ambiente e a adaptação às 

alterações climáticas 

 

- a agricultura e o desenvolvimento 

rural 

 

- os assuntos marítimos e as pescas  

- Instrumentos (financeiros) 

horizontais que apoiem investimentos na 

Europa (eventual instrumento financeiro 

abrangente a nível da UE, incluindo o 

FEIE) 

 

Categoria 2: Maior coesão e solidariedade 

na Europa 

Categoria 2: Uma Europa competitiva e 

inovadora 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

- a coesão económica, social e 

territorial (em gestão partilhada): 

- a investigação e a inovação. 
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 investimentos em inovação, 

digitalização, reindustrialização, PME, 

transportes, adaptação às alterações 

climáticas 

- a indústria, o empreendedorismo e 

as pequenas e médias empresas 

 o emprego, os assuntos sociais e a 

inclusão social;

- projetos de grandes infraestruturas 

- a educação e a aprendizagem ao 

longo da vida

- os transportes, a digitalização, a 

energia

- a cultura, a cidadania e a 

comunicação 

- o comércio 

- a saúde e a segurança dos 

alimentos 

 

- o asilo, a migração e a integração, 

a justiça e os consumidores 

 

- a assistência às administrações 

nacionais e coordenação com as mesmas 

 

Categoria 3: Responsabilidade acrescida 

à escala mundial 

Categoria 3: Reforma da área do euro 

para a sustentabilidade e o crescimento 

económico 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

- a cooperação internacional e o 

desenvolvimento 

- Mecanismo de estabilização da 

área do euro 

- a política de vizinhança - Programa para apoiar os Estados-

Membros, em caso de saída negociada do 

euro. 

- o alargamento  

- a ajuda humanitária  

- o comércio  

- a contribuição para fundos 

fiduciários da UE e mecanismos no 

domínio das relações externas 

 

Categoria 4: Segurança, paz e 

estabilidade para todos 

Categoria 4: Uma sociedade coesa e uma 

forte paisagem rural na Europa 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

- a segurança - coesão económica, social e 

territorial; 

- a resposta a crises e a estabilidade  - a agricultura e o desenvolvimento 

rural 

- a política externa e de segurança 

comum  

- os assuntos marítimos e as pescas 

- a defesa  

Categoria 5: Uma administração eficaz ao 

serviço dos europeus 

Categoria 5: Europa global 

- o financiamento do pessoal da UE - a ajuda humanitária 
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- o financiamento dos edifícios e dos 

equipamentos das instituições da UE 

- a cooperação internacional e o 

desenvolvimento 

 - a contribuição para fundos 

fiduciários da UE 

 Categoria 6: Administração 

Or. en 

 

Alteração  320 

Janusz Lewandowski 

 

Proposta de resolução 

N.º 65 

 

Proposta de resolução Alteração 

65. Considera, por conseguinte, que a 

atual apresentação das categorias requer 

algumas melhorias, mas opõe-se a 

quaisquer mudanças radicais injustificadas; 

propõe, portanto, a seguinte estrutura para 

o QFP pós-2020; 

65. Considera, por conseguinte, que a 

atual apresentação das categorias requer 

algumas melhorias, mas opõe-se a 

quaisquer mudanças radicais injustificadas; 

propõe, portanto, a seguinte estrutura para 

o QFP pós-2020; 

  

Categoria 1: Uma economia mais forte e 

sustentável 

Categoria 1: Crescimento inteligente e 

inclusivo 

 a. Competitividade para o 

crescimento e o emprego 

 b. Coesão económica, social e 

territorial 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 
 

em gestão direta:  

- a investigação e a inovação.  

- a indústria, o empreendedorismo e 

as pequenas e médias empresas  

 

- projetos de grandes infraestruturas  

- os transportes, a digitalização, a 

energia 

 

- o ambiente e a adaptação às 

alterações climáticas 

 

- a agricultura e o desenvolvimento 

rural 

 

- os assuntos marítimos e as pescas  

- Instrumentos (financeiros) 

horizontais que apoiem investimentos na 

Europa (eventual instrumento financeiro 

abrangente a nível da UE, incluindo o 
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FEIE) 

Categoria 2: Maior coesão e solidariedade 

na Europa 

Categoria 2: Crescimento sustentável: 

Recursos naturais 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

 

- a coesão económica, social e 

territorial (em gestão partilhada): 

 

 investimentos em inovação, 

digitalização, reindustrialização, PME, 

transportes, adaptação às alterações 

climáticas 

 

 o emprego, os assuntos sociais e a 

inclusão social;



- a educação e a aprendizagem ao 

longo da vida



- a cultura, a cidadania e a 

comunicação 

 

- a saúde e a segurança dos 

alimentos 

 

- o asilo, a migração e a integração, 

a justiça e os consumidores 

 

- a assistência às administrações 

nacionais e coordenação com as mesmas 

 

Categoria 3: Responsabilidade acrescida 

à escala mundial 

Categoria 3: Segurança, cidadania e 

defesa 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

 

- a cooperação internacional e o 

desenvolvimento 

 

- a política de vizinhança  

- o alargamento  

- a ajuda humanitária  

- o comércio  

- a contribuição para fundos 

fiduciários da UE e mecanismos no 

domínio das relações externas 

 

Categoria 4: Segurança, paz e 

estabilidade para todos 

Categoria 4: Europa global 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

 

- a segurança  

- a resposta a crises e a estabilidade   

- a política externa e de segurança 

comum  

 

- a defesa  

Categoria 5: Uma administração eficaz ao Categoria 5: Administração 
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serviço dos europeus 

- o financiamento do pessoal da UE  

- o financiamento dos edifícios e dos 

equipamentos das instituições da UE 

 

Or. en 

 

Alteração  321 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Giovanni La Via 

Proposta de resolução 

N.º 65 

 

Proposta de resolução Alteração 

65. Considera, por conseguinte, que a 

atual apresentação das categorias requer 

algumas melhorias, mas opõe-se a 

quaisquer mudanças radicais injustificadas; 

propõe, portanto, a seguinte estrutura para 

o QFP pós-2020; 

65. Considera, por conseguinte, que a 

atual apresentação das categorias requer 

algumas melhorias, mas opõe-se a 

quaisquer mudanças radicais injustificadas; 

propõe, portanto, a seguinte estrutura para 

o QFP pós-2020; 

Categoria 1: Uma economia mais forte e 

sustentável 

Categoria 1: Uma economia mais forte, 

sustentável e digital 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 
Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 
em gestão direta: em gestão direta: 

- a investigação e a inovação. - a investigação e a inovação. 

- a indústria, o empreendedorismo e 

as pequenas e médias empresas  

- a indústria, o empreendedorismo e 

as pequenas e médias empresas  

 - a transformação digital da 

economia e da sociedade 

- projetos de grandes infraestruturas - projetos de grandes infraestruturas 

- os transportes, a digitalização, a 

energia 

- transportes, energia 

- o ambiente e a adaptação às 

alterações climáticas 

- o ambiente e a adaptação às 

alterações climáticas 

- a agricultura e o desenvolvimento 

rural 

 

- os assuntos marítimos e as pescas  

- Instrumentos (financeiros) 

horizontais que apoiem investimentos na 

Europa (eventual instrumento financeiro 

abrangente a nível da UE, incluindo o 

FEIE) 

- Instrumentos (financeiros) 

horizontais que apoiem investimentos na 

Europa (eventual instrumento financeiro 

abrangente a nível da UE, incluindo o 

FEIE) 

Categoria 2: Maior coesão e 

solidariedade na Europa 

Categoria 2: Maior coesão e 

solidariedade na Europa 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 
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- a coesão económica, social e 

territorial (em gestão partilhada): 

- a coesão económica, social e 

territorial (em gestão partilhada): 

 investimentos em inovação, 

digitalização, reindustrialização, PME, 

transportes, adaptação às alterações 

climáticas 

 investimentos em inovação, 

digitalização, reindustrialização, PME, 

transportes, adaptação às alterações 

climáticas 

 o emprego, os assuntos sociais e a 

inclusão social;

 o emprego, os assuntos sociais e a 

inclusão social;

- a educação e a aprendizagem ao 

longo da vida

- a educação e a aprendizagem ao 

longo da vida

- a cultura, a cidadania e a 

comunicação 

- a cultura, a cidadania, os meios de 

comunicação e a comunicação 

- a saúde e a segurança dos alimentos - a saúde e a segurança dos alimentos 

- o asilo, a migração e a integração, a 

justiça e os consumidores 

- o asilo, a migração e a integração, a 

justiça e os consumidores 

- a assistência às administrações 

nacionais e coordenação com as mesmas 

- a assistência às administrações 

nacionais e coordenação com as mesmas 

 Categoria 2-A (nova): Maior solidez e 

sustentabilidade dos setores agrícola e das 

pescas 
 Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

 - a agricultura e o desenvolvimento 

rural 

 - os assuntos marítimos e as pescas 

Categoria 3: Responsabilidade acrescida 

à escala mundial 

Categoria 3: Responsabilidade acrescida 

à escala mundial 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

- a cooperação internacional e o 

desenvolvimento 

- a cooperação internacional e o 

desenvolvimento 

- a política de vizinhança - a política de vizinhança 

- o alargamento - o alargamento 

- a ajuda humanitária - a ajuda humanitária 

- o comércio - o comércio 

- a contribuição para fundos 

fiduciários da UE e mecanismos no 

domínio das relações externas 

- a contribuição para fundos 

fiduciários da UE e mecanismos no 

domínio das relações externas 

Categoria 4: Segurança, paz e 

estabilidade para todos 

Categoria 4: Segurança, paz e 

estabilidade para todos 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

- a segurança - a segurança 

- a resposta a crises e a estabilidade  - a resposta a crises e a estabilidade, 

incluindo a proteção civil 
- a política externa e de segurança - a política externa e de segurança 
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comum  comum  

- a defesa - a investigação e a inovação na 

área da defesa 

Categoria 5: Uma administração eficaz 

ao serviço dos europeus 

Categoria 5: Uma administração eficaz 

ao serviço dos europeus 

- o financiamento do pessoal da UE - o financiamento do pessoal da UE 

- o financiamento dos edifícios e dos 

equipamentos das instituições da UE 

- o financiamento dos edifícios e dos 

equipamentos das instituições da UE 

Or. en 

Alteração  322 

Ivana Maletić 

Proposta de resolução 

N.º 65 

 

Proposta de resolução Alteração 

65. Considera, por conseguinte, que a 

atual apresentação das categorias requer 

algumas melhorias, mas opõe-se a 

quaisquer mudanças radicais injustificadas; 

propõe, portanto, a seguinte estrutura para 

o QFP pós-2020; 

65. Considera, por conseguinte, que a 

atual apresentação das categorias requer 

algumas melhorias, mas opõe-se a 

quaisquer mudanças radicais injustificadas; 

propõe, portanto, a seguinte estrutura para 

o QFP pós-2020; 

Categoria 1: Uma economia mais forte e 

sustentável 

Categoria 1: Uma economia mais forte e 

competitiva 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 
Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

em gestão direta: em gestão direta: 

- a investigação e a inovação. - a investigação e a inovação. 
- a indústria, o empreendedorismo e 

as pequenas e médias empresas  

- a indústria, o empreendedorismo e 

as pequenas e médias empresas 

- projetos de grandes infraestruturas - projetos de grandes infraestruturas 
- os transportes, a digitalização, a 

energia 

- os transportes, a digitalização, a 

energia 
- o ambiente e a adaptação às 

alterações climáticas 
 

- a agricultura e o desenvolvimento 

rural 
 

- os assuntos marítimos e as pescas  
- Instrumentos (financeiros) 

horizontais que apoiem investimentos na 

Europa (eventual instrumento financeiro 

abrangente a nível da UE, incluindo o 

FEIE) 

 

  
 Categoria 2: o desenvolvimento 

sustentável que requer uma gestão 
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prudente dos recursos naturais; 

 - a agricultura e o desenvolvimento 

rural 

 - os assuntos marítimos e as pescas 

 - o ambiente e a adaptação às 

alterações climáticas 

Categoria 2: Maior coesão e solidariedade 

na Europa 

Categoria 3: Maior coesão e solidariedade 

na Europa 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

- a coesão económica, social e 

territorial (em gestão partilhada): 

- a coesão económica, social e 

territorial (em gestão partilhada): 

 investimentos em inovação, 

digitalização, reindustrialização, PME, 

transportes, adaptação às alterações 

climáticas 

 investimentos em inovação, 

digitalização, reindustrialização, PME, 

transportes, adaptação às alterações 

climáticas 

 o emprego, os assuntos sociais e a 

inclusão social;

 o emprego, os assuntos sociais e a 

inclusão social;

- a educação e a aprendizagem ao 

longo da vida

- a educação e a aprendizagem ao 

longo da vida

- a cultura, a cidadania e a 

comunicação 

- a cultura, a cidadania e a 

comunicação 

- a saúde e a segurança dos alimentos - a saúde e a segurança dos alimentos 

- o asilo, a migração e a integração, a 

justiça e os consumidores 

- o asilo, a migração e a integração, a 

justiça e os consumidores 

- a assistência às administrações 

nacionais e coordenação com as mesmas 

- a assistência às administrações 

nacionais e coordenação com as mesmas 

Categoria 3: Responsabilidade acrescida à 

escala mundial 

Categoria 4: Responsabilidade acrescida à 

escala mundial 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

  

- a cooperação internacional e o 

desenvolvimento 

- a cooperação internacional e o 

desenvolvimento 

- a política de vizinhança - a política de vizinhança 

- o alargamento - o alargamento 

- a ajuda humanitária - a ajuda humanitária 

- o comércio - o comércio 

- a contribuição para fundos 

fiduciários da UE e mecanismos no 

domínio das relações externas 

- a contribuição para fundos 

fiduciários da UE e mecanismos no 

domínio das relações externas 

Categoria 4: Segurança, paz e estabilidade 

para todos 

Categoria 5: Segurança, paz e estabilidade 

para todos 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

- a segurança - a segurança 
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- a resposta a crises e a estabilidade  - a resposta a crises e a estabilidade  

- a política externa e de segurança 

comum  

- a política externa e de segurança 

comum  

- a defesa - a defesa 

Categoria 5; Uma administração eficaz ao 

serviço dos europeus 

Categoria 6: Uma administração eficaz ao 

serviço dos europeus 

- o financiamento do pessoal da UE - o financiamento do pessoal da UE 

- o financiamento dos edifícios e dos 

equipamentos das instituições da UE 

- o financiamento dos edifícios e dos 

equipamentos das instituições da UE 

Or. en 

Alteração  323 

Jens Geier, Josef Weidenholzer, Miroslav Poche, Péter Niedermüller, Claude Moraes, 

Derek Vaughan, Clare Moody, Soraya Post, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de resolução 

N.º 65 

 

Proposta de resolução Alteração 

65. Considera, por conseguinte, que a 

atual apresentação das categorias requer 

algumas melhorias, mas opõe-se a 

quaisquer mudanças radicais injustificadas; 

propõe, portanto, a seguinte estrutura para 

o QFP pós-2020; 

65. Considera, por conseguinte, que a 

atual apresentação das categorias requer 

algumas melhorias, mas opõe-se a 

quaisquer mudanças radicais injustificadas; 

propõe, portanto, a seguinte estrutura para 

o QFP pós-2020; 

Categoria 1: Uma economia mais forte e 

sustentável 

Categoria 1: Uma economia mais forte e 

sustentável 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

em gestão direta: em gestão direta: 

- a investigação e a inovação. - a investigação e a inovação. 

 - a transformação digital da 

sociedade e da economia europeias 

- a indústria, o empreendedorismo e 

as pequenas e médias empresas  

- a indústria, o empreendedorismo e 

as pequenas e médias empresas  

- projetos de grandes infraestruturas - projetos de grandes infraestruturas 

- os transportes, a digitalização, a 

energia 

- transportes, energia, espaço 

- o ambiente e a adaptação às 

alterações climáticas 

- o ambiente e a mitigação e 

adaptação às alterações climáticas 

- a agricultura e o desenvolvimento 

rural 

- a agricultura e o desenvolvimento 

rural 

- os assuntos marítimos e as pescas - os assuntos marítimos e as pescas 
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- Instrumentos (financeiros) 

horizontais que apoiem investimentos na 

Europa (eventual instrumento financeiro 

abrangente a nível da UE, incluindo o 

FEIE) 

- Instrumentos (financeiros) 

horizontais que apoiem investimentos na 

Europa (eventual instrumento financeiro 

abrangente a nível da UE, incluindo o 

FEIE) 

Categoria 2: Maior coesão e 

solidariedade na Europa 

Categoria 2: Maior coesão e 

solidariedade na Europa 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

- a coesão económica, social e 

territorial (em gestão partilhada): 

- a coesão económica, social e 

territorial (em gestão partilhada): 

 investimentos em inovação, 

digitalização, reindustrialização, PME, 

transportes, adaptação às alterações 

climáticas 

 investimentos em inovação, 

investigação, digitalização, transição 

industrial, PME, transportes, mitigação e 

adaptação às alterações climáticas, energia 

e ambiente 

 o emprego, os assuntos sociais e a 

inclusão social;

 o emprego, a educação, os assuntos 

sociais e a inclusão sociale o reforço de 

capacidades 

- a educação e a aprendizagem ao 

longo da vida

- a educação, a juventude e a 

aprendizagem ao longo da vida 

 - a democracia, Estado de direito e 

direitos fundamentais 

- a cultura, a cidadania e a 

comunicação 

- a cultura, a cidadania e a 

comunicação 

- a saúde e a segurança dos alimentos - a saúde e a segurança dos alimentos 

- o asilo, a migração e a integração, a 

justiça e os consumidores 

- o asilo, a migração e a integração, a 

justiça e os consumidores 

- a assistência às administrações 

nacionais e coordenação com as mesmas 

- a assistência às administrações 

nacionais e coordenação com as mesmas 

 - a igualdade de género 

Categoria 3: Responsabilidade acrescida 

à escala mundial 

Categoria 3: Responsabilidade acrescida 

à escala mundial 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

 - direitos humanos, democracia e 

Estado de Direito. 

- a cooperação internacional e o 

desenvolvimento 

- a cooperação internacional e o 

desenvolvimento 

- a política de vizinhança - a política de vizinhança 

- o alargamento - o alargamento 
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- a ajuda humanitária - a ajuda humanitária 

- o comércio - o comércio 

 - a igualdade de género 

- a contribuição para fundos 

fiduciários da UE e mecanismos no 

domínio das relações externas 

- a contribuição para fundos 

fiduciários da UE e mecanismos no 

domínio das relações externas 

Categoria 4: Segurança, paz e 

estabilidade para todos 

Categoria 4: Segurança, paz e 

estabilidade para todos 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

- a segurança - a segurança 

 - a cibersegurança 

- a resposta a crises e a estabilidade - a resposta a crises e a estabilidade 

- a política externa e de segurança 

comum 

- a política externa e de segurança 

comum 

- a defesa - a defesa 

Categoria 5: Uma administração eficaz 

ao serviço dos europeus 

Categoria 5: Uma administração eficaz 

ao serviço dos europeus 

- o financiamento do pessoal da UE - o financiamento do pessoal da UE 

- o financiamento dos edifícios e dos 

equipamentos das instituições da UE 

- o financiamento dos edifícios e dos 

equipamentos das instituições da UE 

Or. en 

 

Alteração  324 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

Proposta de resolução 

N.º 65 

 

Proposta de resolução Alteração 

65. Considera, por conseguinte, que a 

atual apresentação das categorias requer 

algumas melhorias, mas opõe-se a 

quaisquer mudanças radicais injustificadas; 

propõe, portanto, a seguinte estrutura para 

o QFP pós-2020; 

65. Considera, por conseguinte, que a 

atual apresentação das categorias requer 

algumas melhorias, mas opõe-se a 

quaisquer mudanças radicais injustificadas; 

propõe, portanto, a seguinte estrutura para 

o QFP pós-2020; 

Categoria 1: Uma economia mais forte e 

sustentável 

Categoria 1: Uma economia mais forte e 

sustentável 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 
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em gestão direta: em gestão direta: 

- a investigação e a inovação. - a investigação e a inovação. 

- a indústria, o empreendedorismo e 

as pequenas e médias empresas  

- a indústria, o empreendedorismo e 

as pequenas e médias empresas  

- projetos de grandes infraestruturas - projetos de grandes infraestruturas 

- os transportes, a digitalização, a 

energia 

- os transportes, a digitalização, a 

energia 

- o ambiente e a adaptação às 

alterações climáticas 

- o ambiente e a adaptação às 

alterações climáticas 

- a agricultura e o desenvolvimento 

rural 

- a agricultura e o desenvolvimento 

rural 

- os assuntos marítimos e as pescas - os assuntos marítimos e as pescas 

- Instrumentos (financeiros) 

horizontais que apoiem investimentos na 

Europa (eventual instrumento financeiro 

abrangente a nível da UE, incluindo o 

FEIE) 

- Instrumentos (financeiros) 

horizontais que apoiem investimentos na 

Europa (eventual instrumento financeiro 

abrangente a nível da UE, incluindo o 

FEIE) 

Categoria 2: Maior coesão e 

solidariedade na Europa 

Categoria 2: Maior coesão e 

solidariedade na Europa 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

- a coesão económica, social e 

territorial (em gestão partilhada): 

- a coesão económica, social e 

territorial (em gestão partilhada): 

 investimentos em inovação, 

digitalização, reindustrialização, PME, 

transportes, adaptação às alterações 

climáticas 

 investimentos em inovação, 

digitalização, reindustrialização, PME, 

transportes, adaptação às alterações 

climáticas e os desafios demográficos 

 o emprego, os assuntos sociais e a 

inclusão social;

 o emprego, os assuntos sociais e a 

inclusão social, a redução das 

desigualdades e o combate à pobreza 

  correspondência entre as 

competências e qualificações e as 

necessidades do mercado de trabalho

  redução das diferenças de 

desempenho em matéria de emprego entre 

os Estados-Membros e os países 

candidatos;

- a educação e a aprendizagem ao 

longo da vida

- a educação, com especial ênfase 

nas competências digitais e no domínio do 

empreendedorismo, e a aprendizagem ao 

longo da vida 

- a cultura, a cidadania e a 

comunicação 

- a cultura, a cidadania e a 

comunicação 

- a saúde e a segurança dos alimentos - a saúde e a segurança dos alimentos 
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- o asilo, a migração e a integração, a 

justiça e os consumidores 

- o asilo, a migração e a integração, a 

justiça e os consumidores 

- a assistência às administrações 

nacionais e coordenação com as mesmas 

- a assistência às administrações 

nacionais e coordenação com as mesmas 

Categoria 3: Responsabilidade acrescida 

à escala mundial 

Categoria 3: Responsabilidade acrescida 

à escala mundial 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

- a cooperação internacional e o 

desenvolvimento 

- a cooperação internacional e o 

desenvolvimento 

- a política de vizinhança - a política de vizinhança 

- o alargamento - o alargamento 

- a ajuda humanitária - a ajuda humanitária 

- o comércio - o comércio 

- a contribuição para fundos 

fiduciários da UE e mecanismos no 

domínio das relações externas 

- a contribuição para fundos 

fiduciários da UE e mecanismos no 

domínio das relações externas 

Categoria 4: Segurança, paz e 

estabilidade para todos 

Categoria 4: Segurança, paz e 

estabilidade para todos 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

- a segurança - a segurança 

- a resposta a crises e a estabilidade - a resposta a crises e a estabilidade 

- a política externa e de segurança 

comum 

- a política externa e de segurança 

comum 

- a defesa - a defesa 

Categoria 5: Uma administração eficaz 

ao serviço dos europeus 

Categoria 5: Uma administração eficaz 

ao serviço dos europeus 

- o financiamento do pessoal da UE - o financiamento do pessoal da UE 

- o financiamento dos edifícios e dos 

equipamentos das instituições da UE 

- o financiamento dos edifícios e dos 

equipamentos das instituições da UE 

Or. en 

 

Alteração  325 

Tiemo Wölken 

 

Proposta de resolução 

N.º 65 
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Proposta de resolução Alteração 

65. Considera, por conseguinte, que a 

atual apresentação das categorias requer 

algumas melhorias, mas opõe-se a 

quaisquer mudanças radicais injustificadas; 

propõe, portanto, a seguinte estrutura para 

o QFP pós-2020; 

65. Considera, por conseguinte, que a 

atual apresentação das categorias requer 

algumas melhorias, mas opõe-se a 

quaisquer mudanças radicais injustificadas; 

propõe, portanto, a seguinte estrutura para 

o QFP pós-2020; 

Categoria 1: Uma economia mais forte e 

sustentável 

Categoria 1: Uma economia mais forte e 

sustentável 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 
Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem, em consonância com os ODS e os 

objetivos do Acordo de Paris, a promoção 

de uma economia sustentável e a 

descarbonização: 

em gestão direta: em gestão direta: 

- a investigação e a inovação. - a investigação e a inovação. 
- a indústria, o empreendedorismo e 

as pequenas e médias empresas  

- a indústria, o empreendedorismo e 

as pequenas e médias empresas 

- projetos de grandes infraestruturas - projetos de grandes infraestruturas 
- os transportes, a digitalização, a 

energia 

- os transportes, a digitalização, a 

energia 
- o ambiente e a adaptação às 

alterações climáticas 

- o ambiente, incluindo o 

financiamento no domínio da natureza 

destinado a travar a perda de 

biodiversidade e a adaptação às alterações 

climáticas 
- a agricultura e o desenvolvimento 

rural 

- a agricultura e o desenvolvimento 

rural 
- os assuntos marítimos e as pescas - os assuntos marítimos e as pescas 
- Instrumentos (financeiros) 

horizontais que apoiem investimentos na 

Europa (eventual instrumento financeiro 

abrangente a nível da UE, incluindo o 

FEIE) 

- Instrumentos (financeiros) 

horizontais que apoiem investimentos na 

Europa (eventual instrumento financeiro 

abrangente a nível da UE, incluindo o 

FEIE) 
Categoria 2: Maior coesão e 

solidariedade na Europa 

Categoria 2: Maior coesão e 

solidariedade na Europa 
Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

- a coesão económica, social e 

territorial (em gestão partilhada): 

- a coesão económica, social e 

territorial (em gestão partilhada): 

 investimentos em inovação, 

digitalização, reindustrialização, PME, 

transportes, adaptação às alterações 

climáticas 

 investimentos em inovação, 

digitalização, reindustrialização, PME, 

transportes, adaptação às alterações 

climáticas 

 o emprego, os assuntos sociais e a 

inclusão social;

 o emprego, os assuntos sociais e a 

inclusão social;

- a educação e a aprendizagem ao - a educação e a aprendizagem ao 
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longo da vida longo da vida

- a cultura, a cidadania e a 

comunicação 

- a cultura, a cidadania e a 

comunicação 

- a saúde e a segurança dos alimentos - a saúde e a segurança dos alimentos 

- o asilo, a migração e a integração, a 

justiça e os consumidores 

- o asilo, a migração e a integração, a 

justiça e os consumidores 

- a assistência às administrações 

nacionais e coordenação com as mesmas 

- a assistência às administrações 

nacionais e coordenação com as mesmas 

Categoria 3: Responsabilidade acrescida 

à escala mundial 

Categoria 3: Responsabilidade acrescida 

à escala mundial 
Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

  

- a cooperação internacional e o 

desenvolvimento 

- a cooperação internacional e o 

desenvolvimento 

- a política de vizinhança - a política de vizinhança 

- o alargamento - o alargamento 

- a ajuda humanitária - a ajuda humanitária 

- o comércio - o comércio 

- a contribuição para fundos 

fiduciários da UE e mecanismos no 

domínio das relações externas 

- a contribuição para fundos 

fiduciários da UE e mecanismos no 

domínio das relações externas 

Categoria 4: Segurança, paz e 

estabilidade para todos 

Categoria 4: Segurança, paz e 

estabilidade para todos 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

- a segurança - a segurança 

- a resposta a crises e a estabilidade  - a resposta a crises e a estabilidade  

- a política externa e de segurança 

comum  

- a política externa e de segurança 

comum  

- a defesa - a defesa 

Categoria 5: Uma administração eficaz 

ao serviço dos europeus 

Categoria 5: Uma administração eficaz 

ao serviço dos europeus 

- o financiamento do pessoal da UE - o financiamento do pessoal da UE 

- o financiamento dos edifícios e dos 

equipamentos das instituições da UE 

- o financiamento dos edifícios e dos 

equipamentos das instituições da UE 

Or. en 

 

Alteração  326 

Paul Rübig 

 

Proposta de resolução 

N.º 65 
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Proposta de resolução Alteração 

65. Considera, por conseguinte, que a 

atual apresentação das categorias requer 

algumas melhorias, mas opõe-se a 

quaisquer mudanças radicais injustificadas; 

propõe, portanto, a seguinte estrutura para 

o QFP pós-2020; 

65. Considera, por conseguinte, que a 

atual apresentação das categorias requer 

algumas melhorias, mas opõe-se a 

quaisquer mudanças radicais injustificadas; 

propõe, portanto, a seguinte estrutura para 

o QFP pós-2020; 

Categoria 1: Uma economia mais forte e 

sustentável 

Categoria 1: Uma economia mais forte e 

sustentável 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 
Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 
em gestão direta: em gestão direta: 

- a investigação e a inovação. - a investigação e a inovação. 

- a indústria, o empreendedorismo e 

as pequenas e médias empresas  

- a indústria, o empreendedorismo e 

as pequenas e médias empresas  

- projetos de grandes infraestruturas - projetos de grandes infraestruturas 

- os transportes, a digitalização, a 

energia 

- os transportes, a digitalização, a 

energia 

- o ambiente e a adaptação às 

alterações climáticas 

- o ambiente e a adaptação às 

alterações climáticas 

- a agricultura e o desenvolvimento 

rural 

- a agricultura e o desenvolvimento 

rural 

- os assuntos marítimos e as pescas - os assuntos marítimos e as pescas 

- Instrumentos (financeiros) 

horizontais que apoiem investimentos na 

Europa (eventual instrumento financeiro 

abrangente a nível da UE, incluindo o 

FEIE) 

- Instrumentos (financeiros) 

horizontais que apoiem investimentos na 

Europa (eventual instrumento financeiro 

abrangente a nível da UE, incluindo o 

FEIE) 

Categoria 2: Maior coesão e 

solidariedade na Europa 

Categoria 2: Maior coesão e 

solidariedade na Europa 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

- a coesão económica, social e 

territorial (em gestão partilhada): 

- a coesão económica, social e 

territorial (em gestão partilhada): 

 investimentos em inovação, 

digitalização, reindustrialização, PME, 

transportes, adaptação às alterações 

climáticas 

 investimentos em inovação, 

digitalização, reindustrialização, PME, 

transportes, adaptação às alterações 

climáticas 

 o emprego, os assuntos sociais e a 

inclusão social;

 o emprego, os assuntos sociais e a 

inclusão social;

- a educação e a aprendizagem ao 

longo da vida

- a educação e a aprendizagem ao 

longo da vida

- a cultura, a cidadania e a 

comunicação 

- a cultura, a cidadania e a 

comunicação 

- a saúde e a segurança dos alimentos - a saúde e a segurança dos alimentos 

- o asilo, a migração e a integração, a 

justiça e os consumidores 

- o asilo, a migração e a integração, a 

justiça e os consumidores 



 

PE616.896v01-00 54/158 AM\1144763PT.docx 

PT 

- a assistência às administrações 

nacionais e coordenação com as mesmas 

- a assistência às administrações 

nacionais e coordenação com as mesmas 

Categoria 3: Responsabilidade acrescida 

à escala mundial 

Categoria 3: Responsabilidade acrescida 

à escala mundial 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

- a cooperação internacional e o 

desenvolvimento 

- a cooperação internacional e o 

desenvolvimento 

- a política de vizinhança - a política de vizinhança 

- o alargamento - o alargamento 

- a ajuda humanitária - a ajuda humanitária 

- o comércio - o comércio 

- a contribuição para fundos 

fiduciários da UE e mecanismos no 

domínio das relações externas 

- a contribuição para fundos 

fiduciários da UE e mecanismos no 

domínio das relações externas 

Categoria 4: Segurança, paz e 

estabilidade para todos 

Categoria 4: Segurança, paz e 

estabilidade para todos 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

Incluindo programas e instrumentos que 

apoiem: 

- a segurança - a segurança 

- a resposta a crises e a estabilidade  - a resposta a crises e a estabilidade  

- a política externa e de segurança 

comum  

- a política externa e de segurança 

comum  

- a defesa - a investigação e a inovação na 

área da defesa 

Categoria 5: Uma administração eficaz 

ao serviço dos europeus 

Categoria 5: Uma administração eficaz 

ao serviço dos europeus 

- o financiamento do pessoal da UE - o financiamento do pessoal da UE 

- o financiamento dos edifícios e dos 

equipamentos das instituições da UE 

- o financiamento dos edifícios e dos 

equipamentos das instituições da UE 

Or. en 

 

Alteração  327 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 66-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 66-A. Insiste no facto de o Acordo de 

Paris sobre o clima dever ser o eixo 

principal do QFP pós 2020; Considera, 
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portanto, que todas as políticas e 

programas devem ser profundamente 

reformados a fim de serem mais 

consentâneos com a COP21, de modo a 

incluir, pelo menos, 50 % de despesas 

relacionadas com o clima no QFP pós-

2020; 

Or. en 

 

Alteração  328 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 66-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 66-B. Considera que, para proteger o 

nosso Planeta, cuidar das pessoas e para 

investir no futuro na UE e no mundo, as 

despesas relacionadas com a energia 

nuclear, com o gás e com as rodovias, 

bem como as relacionadas com a defesa, 

devem ser excluídas de qualquer tipo de 

apoio direto ou indireto do orçamento da 

UE; por conseguinte, o orçamento da UE 

deve deixar de financiar, direta ou 

indiretamente, infraestruturas de 

combustíveis fósseis na UE e em países 

terceiros; 

Or. en 

 

Alteração  329 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução 

Sub-rúbrica 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

Uma economia mais forte e sustentável Uma economia mais forte, mais 
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equitativa1-A e sustentável 

 __________________ 

 1-A Apesar da declaração conjunta relativa à 

integração da perspetiva de género ter sido 

anexada ao QFP 2014-2020, registaram-se poucos 

progressos neste domínio e nenhuma estratégia 

clara para a igualdade de género, com objetivos 

específicos, metas concretas e dotações, emergiu 

do QFP 2014-2020. É da maior importância, no 

contexto do presente relatório, que exista uma 

referência emblemática que ponha em evidência o 

potencial da contribuição do quadro financeiro 

global da União para o aumento da igualdade de 

género e a garantia da integração da perspetiva de 

género. 

Or. en 

 

Alteração  330 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta de resolução 

Sub-rúbrica 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

Uma economia mais forte e sustentável Uma economia mais forte, sustentável e 

digital 

Or. en 

 

Alteração  331 

Ivana Maletić 

 

Proposta de resolução 

Sub-rúbrica 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

Uma economia mais forte e sustentável Uma economia mais forte e competitiva 

Or. en 
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Alteração  332 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

Sub-rúbrica 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

Uma economia mais forte e sustentável Proteger o nosso planeta 

Or. en 

 

Alteração  333 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Dominique Riquet, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali 

 

Proposta de resolução 

N.º 67 

 

Proposta de resolução Alteração 

67. Destaca a importância da conclusão 

do Espaço Europeu da Investigação, da 

União da Energia e do Mercado Único 

Digital enquanto elementos fundamentais 

do Mercado Único Europeu; 

67. Destaca a importância da conclusão 

do Espaço Europeu da Investigação, da 

União da Energia, do Espaço Único 

Europeu dos Transportes e do Mercado 

Único Digital enquanto elementos 

fundamentais do Mercado Único Europeu e 

reitera a necessidade de um 

financiamento adequado do Mecanismo 

Interligar a Europa como ferramenta 

estratégica para apoiar a consecução 

destes objetivos; 

Or. en 

 

Alteração  334 

Marco Valli 

 

Proposta de resolução 

N.º 67 

 

Proposta de resolução Alteração 

67. Destaca a importância da conclusão 67. Destaca a importância da conclusão 
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do Espaço Europeu da Investigação, da 

União da Energia e do Mercado Único 

Digital enquanto elementos fundamentais 

do Mercado Único Europeu; 

da União da Energia, com uma política 

em matéria de alterações climáticas 

voltada para o futuro, do Mercado Único 

Digital e do Espaço Europeu da 

Investigação enquanto elementos 

fundamentais do Mercado Único Europeu; 

Or. it 

 

Alteração  335 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 67 

 

Proposta de resolução Alteração 

67. Destaca a importância da conclusão 

do Espaço Europeu da Investigação, da 

União da Energia e do Mercado Único 

Digital enquanto elementos fundamentais 

do Mercado Único Europeu; 

67. Destaca1-A a importância da 

conclusão do Espaço Europeu da 

Investigação, da União da Energia e do 

Mercado Único Digital enquanto 

elementos fundamentais do Mercado Único 

Europeu; 

 __________________ 

 1-A Número a incluir no capítulo «Investir no 

futuro»  

Or. en 

 

Alteração  336 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 67-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 67-A. Destaca a necessidade de mais 

coerência entre as políticas de 

financiamento da UE e o seu 

compromisso relativamente ao Acordo de 

Paris, que impõe o alinhamento de todos 

os fluxos financeiros com o objetivo a 
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longo prazo em matéria de clima; neste 

contexto, destaca o potencial do QFP para 

estimular uma rápida transição para uma 

economia europeia com nível zero de 

emissões líquidas de carbono até 2050; 

solicita que seja considerado inadmissível 

o apoio aos combustíveis fósseis a partir 

de 2020, que metade dos fundos do QFP 

sejam globalmente destinados à despesa 

relativa ao clima e que se proponha um 

novo instrumento para acelerar a 

transição energética apoiando as 

autoridades locais, as cooperativas de 

energia, os consumidores ativos de 

energia e as empresas; 

Or. it 

 

Alteração  337 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 

 

Proposta de resolução Alteração 

68. Considera que no próximo QFP 

deve haver uma maior concentração de 

recursos orçamentais em domínios que 

demonstrem um claro valor acrescentado 

europeu e estimulem o crescimento 

económico, a competitividade e o 

emprego; salienta, neste contexto, a 

importância da investigação e da inovação 

na criação de uma economia sustentável, 

líder a nível mundial e baseada no 

conhecimento, lamentando que, devido à 

ausência de financiamento adequado, 

apenas uma pequena proporção de projetos 

de elevada qualidade neste domínio tenham 

recebido fundos da UE ao abrigo do atual 

QFP; 

68. Considera que no próximo QFP 

deve haver uma maior concentração de 

recursos orçamentais em domínios que 

demonstrem um claro valor acrescentado 

europeu e estimulem o crescimento 

económico sustentável, a competitividade 

e o emprego; salienta, neste contexto, a 

importância da investigação e da inovação 

na criação de uma economia sustentável, 

líder a nível mundial e baseada no 

conhecimento, lamentando que, devido à 

ausência de financiamento adequado, 

apenas uma pequena proporção de projetos 

de elevada qualidade, em particular no 

que respeita a questões-chave, como a 

eficiência dos recursos, o capital natural e 

os serviços ecossistémicos, os empregos 

verdes e o financiamento, neste domínio 

tenham recebido fundos da UE ao abrigo 

do atual QFP; 
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Or. en 

 

Alteração  338 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 

 

Proposta de resolução Alteração 

68. Considera que no próximo QFP 

deve haver uma maior concentração de 

recursos orçamentais em domínios que 

demonstrem um claro valor acrescentado 

europeu e estimulem o crescimento 

económico, a competitividade e o 

emprego; salienta, neste contexto, a 

importância da investigação e da inovação 

na criação de uma economia sustentável, 

líder a nível mundial e baseada no 

conhecimento, lamentando que, devido à 

ausência de financiamento adequado, 

apenas uma pequena proporção de projetos 

de elevada qualidade neste domínio tenham 

recebido fundos da UE ao abrigo do atual 

QFP; 

68. Considera1-A que2-A no próximo 

QFP deve haver uma maior concentração 

de recursos orçamentais em domínios que 

demonstrem um claro valor acrescentado 

europeu, tornem a economia europeia 

mais forte e mais resiliente, através da 

promoção da competitividade, 

sustentabilidade e solidariedade; salienta, 

neste contexto, a importância da 

investigação e da inovação na criação de 

uma economia sustentável, líder a nível 

mundial e baseada no conhecimento, 

lamentando que, devido à ausência de 

financiamento adequado, apenas uma 

pequena proporção de projetos de elevada 

qualidade neste domínio tenham recebido 

fundos da UE ao abrigo do atual QFP; 

 __________________ 

 1-A Número a incluir no capítulo «Investir no 

futuro» 

 2-A Alteração sugerida pela NABU - 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Alteração  339 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 
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Proposta de resolução Alteração 

68. Considera que no próximo QFP 

deve haver uma maior concentração de 

recursos orçamentais em domínios que 

demonstrem um claro valor acrescentado 

europeu e estimulem o crescimento 

económico, a competitividade e o 

emprego; salienta, neste contexto, a 

importância da investigação e da 

inovação na criação de uma economia 

sustentável, líder a nível mundial e 

baseada no conhecimento, lamentando 

que, devido à ausência de financiamento 

adequado, apenas uma pequena 

proporção de projetos de elevada 

qualidade neste domínio tenham recebido 

fundos da UE ao abrigo do atual QFP; 

68. Considera que no próximo QFP 

deve haver uma maior concentração de 

recursos orçamentais em domínios que 

demonstrem um claro valor acrescentado 

europeu e estimulem o desenvolvimento 

económico e a inclusão social, a 

competitividade e o emprego; 

Or. en 

 

Alteração  340 

Marco Valli 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 

 

Proposta de resolução Alteração 

68. Considera que no próximo QFP 

deve haver uma maior concentração de 

recursos orçamentais em domínios que 

demonstrem um claro valor acrescentado 

europeu e estimulem o crescimento 

económico, a competitividade e o 

emprego; salienta, neste contexto, a 

importância da investigação e da inovação 

na criação de uma economia sustentável, 

líder a nível mundial e baseada no 

conhecimento, lamentando que, devido à 

ausência de financiamento adequado, 

apenas uma pequena proporção de projetos 

de elevada qualidade neste domínio tenham 

recebido fundos da UE ao abrigo do atual 

QFP; 

68. Considera que no próximo QFP 

deve haver uma maior concentração de 

recursos orçamentais em domínios que 

demonstrem um claro valor acrescentado 

europeu, contribuam para a consecução 

dos objetivos em matéria de clima e de 

energia, e estimulem a prosperidade, a 

competitividade e o emprego; salienta, 

neste contexto, a importância da 

investigação e da inovação na criação de 

uma economia sustentável, líder a nível 

mundial e baseada no conhecimento, 

lamentando que, devido à ausência de 

financiamento adequado, apenas uma 

pequena proporção de projetos de elevada 

qualidade neste domínio tenham recebido 

fundos da UE ao abrigo do atual QFP; 
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Or. it 

 

Alteração  341 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 

 

Proposta de resolução Alteração 

68. Considera que no próximo QFP 

deve haver uma maior concentração de 

recursos orçamentais em domínios que 

demonstrem um claro valor acrescentado 

europeu e estimulem o crescimento 

económico, a competitividade e o 

emprego; salienta, neste contexto, a 

importância da investigação e da inovação 

na criação de uma economia sustentável, 

líder a nível mundial e baseada no 

conhecimento, lamentando que, devido à 

ausência de financiamento adequado, 

apenas uma pequena proporção de projetos 

de elevada qualidade neste domínio tenham 

recebido fundos da UE ao abrigo do atual 

QFP; 

68. Considera que no próximo QFP 

deve haver uma maior concentração de 

recursos orçamentais em domínios que 

demonstrem um claro valor acrescentado 

europeu e, tanto quanto possível, 

estimulem o crescimento económico, a 

competitividade e o emprego de modo 

uniforme em todas as regiões da UE; 

salienta, neste contexto, a importância da 

investigação e da inovação na criação de 

uma economia sustentável, líder a nível 

mundial e baseada no conhecimento, 

lamentando que, devido à ausência de 

financiamento adequado, apenas uma 

pequena proporção de projetos de elevada 

qualidade neste domínio tenham recebido 

fundos da UE ao abrigo do atual QFP; 

Or. en 

 

Alteração  342 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 

 

Proposta de resolução Alteração 

68. Considera que no próximo QFP 

deve haver uma maior concentração de 

recursos orçamentais em domínios que 

demonstrem um claro valor acrescentado 

europeu e estimulem o crescimento 

económico, a competitividade e o 

emprego; salienta, neste contexto, a 

68. Considera que no próximo QFP 

deve haver uma maior concentração de 

recursos orçamentais em domínios que 

promovam o desenvolvimento sustentável 

e o emprego digno e que demonstrem um 

claro valor acrescentado europeu e 

estimulem o crescimento económico, a 
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importância da investigação e da inovação 

na criação de uma economia sustentável, 

líder a nível mundial e baseada no 

conhecimento, lamentando que, devido à 

ausência de financiamento adequado, 

apenas uma pequena proporção de projetos 

de elevada qualidade neste domínio tenham 

recebido fundos da UE ao abrigo do atual 

QFP; 

competitividade e o emprego; salienta, 

neste contexto, a importância da 

investigação e da inovação na criação de 

uma economia sustentável, líder a nível 

mundial e baseada no conhecimento, 

lamentando que, devido à ausência de 

financiamento adequado, apenas uma 

pequena proporção de projetos de elevada 

qualidade neste domínio tenham recebido 

fundos da UE ao abrigo do atual QFP; 

Or. en 

 

Alteração  343 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Proposta de resolução 

N.º 68 

 

Proposta de resolução Alteração 

68. Considera que no próximo QFP 

deve haver uma maior concentração de 

recursos orçamentais em domínios que 

demonstrem um claro valor acrescentado 

europeu e estimulem o crescimento 

económico, a competitividade e o 

emprego; salienta, neste contexto, a 

importância da investigação e da inovação 

na criação de uma economia sustentável, 

líder a nível mundial e baseada no 

conhecimento, lamentando que, devido à 

ausência de financiamento adequado, 

apenas uma pequena proporção de projetos 

de elevada qualidade neste domínio tenham 

recebido fundos da UE ao abrigo do atual 

QFP; 

68. Considera que no próximo QFP 

deve haver uma maior concentração de 

recursos orçamentais em domínios que 

demonstrem um claro valor acrescentado, a 

fim de tornar a economia europeia mais 

virtuosa graças à promoção da 

solidariedade e da sustentabilidade; 

salienta, neste contexto, a importância da 

investigação e da inovação na criação de 

uma economia sustentável, líder a nível 

mundial e baseada no conhecimento, 

lamentando que, devido à ausência de 

financiamento adequado, apenas uma 

pequena proporção de projetos de elevada 

qualidade neste domínio tenham recebido 

fundos da UE ao abrigo do atual QFP; 

Or. fr 

 

Alteração  344 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu 

em nome do Grupo GUE/NGL 
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Proposta de resolução 

N.º 68 

 

Proposta de resolução Alteração 

68. Considera que  no próximo QFP 

deve haver uma maior concentração de 

recursos orçamentais em domínios que 

demonstrem um claro valor acrescentado 

europeu e estimulem o crescimento 

económico, a competitividade e o 

emprego; salienta, neste contexto, a 

importância da investigação e da inovação 

na criação de uma economia sustentável, 

líder a nível mundial e baseada no 

conhecimento, lamentando que, devido à 

ausência de financiamento adequado, 

apenas uma pequena proporção de projetos 

de elevada qualidade neste domínio tenham 

recebido fundos da UE ao abrigo do atual 

QFP; 

68. O próximo QFP deve haver uma 

maior concentração de recursos 

orçamentais em domínios que demonstrem 

um claro valor acrescentado europeu e 

estimulem o crescimento económico verde, 

sustentável e convergente e o emprego de 

qualidade e duradouro; salienta, neste 

contexto, a importância da investigação e 

da inovação na criação de uma economia 

sustentável, líder a nível mundial e baseada 

no conhecimento, lamentando que, devido 

à ausência de financiamento adequado, 

apenas uma pequena proporção de projetos 

de elevada qualidade neste domínio tenham 

recebido fundos da UE ao abrigo do atual 

QFP; 

Or. en 

 

Alteração  345 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Proposta de resolução 

N.º 69 

 

Proposta de resolução Alteração 

69. Solicita, por conseguinte, um 

aumento substancial do orçamento global 

atribuído ao 9.º PQ no próximo QFP, que 

deve ser estabelecido a um nível de, pelo 

menos, 120 mil milhões de EUR; considera 

que este nível é adequado para garantir a 

competitividade e a liderança científica e 

industrial da Europa a nível mundial, dar 

resposta aos desafios societais e ajudar a 

alcançar os objetivos climáticos da UE; 

69. Solicita, por conseguinte, um 

aumento substancial do orçamento global 

atribuído ao 9.º PQ no próximo QFP, que 

deve ser estabelecido a um nível de, pelo 

menos, 160 mil milhões de EUR; considera 

que este nível é adequado para garantir a 

competitividade e a liderança científica e 

industrial da Europa a nível mundial, dar 

resposta aos desafios societais e ajudar a 

alcançar os objetivos climáticos da UE; 

Or. sv 
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Alteração  346 

Paul Rübig, Christian Ehler 

 

Proposta de resolução 

N.º 69 

 

Proposta de resolução Alteração 

69. Solicita, por conseguinte, um 

aumento substancial do orçamento global 

atribuído ao 9.º PQ no próximo QFP, que 

deve ser estabelecido a um nível de, pelo 

menos, 120 mil milhões de EUR; 

considera que este nível é adequado para 

garantir a competitividade e a liderança 

científica e industrial da Europa a nível 

mundial, dar resposta aos desafios societais 

e ajudar a alcançar os objetivos climáticos 

da UE; 

69. Solicita, por conseguinte, um 

aumento substancial do orçamento global 

atribuído ao 9.º PQ no próximo QFP, que 

deve, pelo menos, duplicar; considera que 

este nível é adequado para garantir a 

competitividade e a liderança científica e 

industrial da Europa a nível mundial, dar 

resposta aos desafios societais e ajudar a 

alcançar os objetivos climáticos da UE; 

Or. de 

 

Alteração  347 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 69 

 

Proposta de resolução Alteração 

69. Solicita, por conseguinte, um 

aumento substancial do orçamento global 

atribuído ao 9.º PQ no próximo QFP, que 

deve ser estabelecido a um nível de, pelo 

menos, 120 mil milhões de EUR; considera 

que este nível é adequado para garantir a 

competitividade e a liderança científica e 

industrial da Europa a nível mundial, dar 

resposta aos desafios societais e ajudar a 

alcançar os objetivos climáticos da UE; 

69. Solicita, por conseguinte, um 

aumento substancial do orçamento global 

atribuído ao 9.º PQ no próximo QFP, que 

deve ser estabelecido a um nível de, pelo 

menos, 120 mil milhões de EUR e que não 

deve sofrer cortes ou reduções durante a 

sua aplicação; considera que este nível é 

adequado para garantir a competitividade e 

a liderança científica e industrial da Europa 

a nível mundial, dar resposta aos desafios 

societais e ajudar a alcançar os objetivos 

climáticos da UE; neste contexto, insiste 

na necessidade de manter as subvenções 

financeiras (grants), particularmente as 

destinadas à investigação no mundo 

académico, colaborativa e de base; 



 

PE616.896v01-00 66/158 AM\1144763PT.docx 

PT 

Or. it 

 

Alteração  348 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proposta de resolução 

N.º 69 

 

Proposta de resolução Alteração 

69. Solicita, por conseguinte, um 

aumento substancial do orçamento global 

atribuído ao 9.º PQ no próximo QFP, que 

deve ser estabelecido a um nível de, pelo 

menos, 120 mil milhões de EUR; considera 

que este nível é adequado para garantir a 

competitividade e a liderança científica e 

industrial da Europa a nível mundial, dar 

resposta aos desafios societais e ajudar a 

alcançar os objetivos climáticos da UE; 

69. Solicita, por conseguinte, um 

aumento substancial do orçamento global 

atribuído ao 9.º PQ no próximo QFP, que 

deve ser estabelecido a um nível de, pelo 

menos, 120 mil milhões de EUR; considera 

que este nível é adequado para garantir a 

competitividade e a liderança científica e 

industrial da Europa a nível mundial, dar 

resposta aos desafios societais e ajudar a 

alcançar os objetivos climáticos da UE e os 

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável; 

Or. en 

 

Alteração  349 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 69 

 

Proposta de resolução Alteração 

69. Solicita, por conseguinte, um 

aumento substancial do orçamento global 

atribuído ao 9.º PQ no próximo QFP, que 

deve ser estabelecido a um nível de, pelo 

menos, 120 mil milhões de EUR; considera 

que este nível é adequado para garantir a 

competitividade e a liderança científica e 

industrial da Europa a nível mundial, dar 

resposta aos desafios societais e ajudar a 

alcançar os objetivos climáticos da UE; 

69. Solicita1-A, por conseguinte, um 

aumento substancial do orçamento global 

atribuído ao Programa Horizonte 2030 no 

próximo QFP, que deve ser estabelecido a 

um nível de, pelo menos, 105 mil milhões 

de EUR; considera que este nível é 

adequado para garantir a competitividade e 

a liderança científica e industrial da Europa 

a nível mundial, dar resposta aos desafios 

societais e ajudar a alcançar os objetivos 

climáticos da UE; 
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 __________________ 

 1-A Número a incluir no capítulo «Investir no 

futuro» 

Or. en 

 

Alteração  350 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta de resolução 

N.º 69 

 

Proposta de resolução Alteração 

69. Solicita, por conseguinte, um 

aumento substancial do orçamento global 

atribuído ao 9.º PQ no próximo QFP, que 

deve ser estabelecido a um nível de, pelo 

menos, 120 mil milhões de EUR; considera 

que este nível é adequado para garantir a 

competitividade e a liderança científica e 

industrial da Europa a nível mundial, dar 

resposta aos desafios societais e ajudar a 

alcançar os objetivos climáticos da UE; 

69. Solicita, por conseguinte, um 

aumento substancial do orçamento global 

atribuído ao 9.º PQ no próximo QFP, que 

deve ser estabelecido a um nível de, pelo 

menos, 120 mil milhões de EUR; considera 

que este nível é adequado para garantir a 

competitividade e a liderança científica, 

tecnológica e industrial da Europa a nível 

mundial, dar resposta aos desafios societais 

e ajudar a alcançar os objetivos climáticos 

da UE; 

Or. en 

 

Alteração  351 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução 

N.º 69-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 69-A. Observa que o próximo QFP deve 

apoiar a UE e os seus Estados-Membros 

no cumprimento dos respetivos objetivos 

climáticos, tal como estabelecido no 

Acordo de Paris; salienta que os fundos 

da UE devem apoiar a transição das 

energias renováveis para fontes com 

emissões mais baixas salienta a 
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importância de garantir o financiamento 

da biodiversidade, através de programas 

como o Programa LIFE, e de assegurar a 

sua continuação no próximo QFP. 

Or. en 

 

Alteração  352 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Proposta de resolução 

N.º 69-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 69-A. Insta a que se forneça um quadro 

regulamentar e não regulamentar e 

financiamento de molde a tirar partido da 

competitividade e do crescimento do 

mercado europeu de tecnologias médicas 

e digitais, apoiando o setor (grandes e 

pequenas empresas) para que concorra a 

nível internacional; 

Or. en 

 

Alteração  353 

Janusz Lewandowski, Barbara Kudrycka 

 

Proposta de resolução 

N.º 70 

 

Proposta de resolução Alteração 

70. Solicita, além disso, uma maior 

ênfase na implementação da investigação e 

da inovação através de empresas comuns, 

apelando ainda ao apoio ao investimento 

em tecnologias fundamentais para colmatar 

o défice de investimento na inovação; 

sublinha que o reforço das dotações deve 

ser acompanhado de uma simplificação dos 

procedimentos de financiamento; 

congratula-se com os esforços da Comissão 

a este respeito e insiste em que estes devem 

70. Solicita, além disso, uma maior 

ênfase na implementação da investigação e 

da inovação através de diferentes 

instrumentos, apelando ainda ao apoio ao 

investimento em tecnologias fundamentais 

para colmatar o défice de investimento na 

inovação; sublinha que o reforço das 

dotações deve ser acompanhado de uma 

simplificação dos procedimentos de 

financiamento; congratula-se com os 

esforços da Comissão a este respeito e 
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prosseguir no âmbito do próximo período 

de programação; 

insiste em que estes devem prosseguir no 

âmbito do próximo período de 

programação; regista os grandes 

desequilíbrios geográficos na utilização 

de fundos do Programa-Quadro; apela a 

soluções orçamentais abrangentes a fim 

de garantir que todos os Estados-

Membros e regiões da UE participem na 

investigação, desenvolvimento e inovação; 

Or. en 

 

Alteração  354 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta de resolução 

N.º 70 

 

Proposta de resolução Alteração 

70. Solicita, além disso, uma maior 

ênfase na implementação da investigação e 

da inovação através de empresas comuns, 

apelando ainda ao apoio ao investimento 

em tecnologias fundamentais para colmatar 

o défice de investimento na inovação; 

sublinha que o reforço das dotações deve 

ser acompanhado de uma simplificação dos 

procedimentos de financiamento; 

congratula-se com os esforços da Comissão 

a este respeito e insiste em que estes devem 

prosseguir no âmbito do próximo período 

de programação; 

70. Solicita, além disso, uma maior 

ênfase na implementação da investigação e 

da inovação através de empresas comuns, 

apelando ainda ao apoio ao investimento 

em tecnologias fundamentais para colmatar 

o défice de investimento na inovação; 

sublinha que o reforço das dotações deve 

ser acompanhado de uma simplificação dos 

procedimentos de financiamento; 

congratula-se com os esforços da Comissão 

a este respeito e insiste em que estes devem 

prosseguir no âmbito do próximo período 

de programação, a fim de proporcionar 

um acesso mais fácil e condições 

equitativas aos candidatos de todos os 

Estados-Membros, através de um novo 

sistema de avaliação das candidaturas 

com base no valor acrescentado e nos 

resultados possíveis das propostas; 

Or. en 

 

Alteração  355 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 
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Proposta de resolução 

N.º 70 

 

Proposta de resolução Alteração 

70. Solicita, além disso, uma maior 

ênfase na implementação da investigação e 

da inovação através de empresas comuns, 

apelando ainda ao apoio ao investimento 

em tecnologias fundamentais para colmatar 

o défice de investimento na inovação; 

sublinha que o reforço das dotações deve 

ser acompanhado de uma simplificação dos 

procedimentos de financiamento; 

congratula-se com os esforços da Comissão 

a este respeito e insiste em que estes devem 

prosseguir no âmbito do próximo período 

de programação; 

70. Solicita, além disso, uma maior 

ênfase na implementação da investigação e 

da inovação através de empresas comuns, 

apelando ainda ao apoio ao investimento 

em tecnologias fundamentais para colmatar 

o défice de investimento na inovação; 

sublinha que o reforço das dotações deve 

ser acompanhado de uma simplificação dos 

procedimentos de financiamento; 

congratula-se com os esforços da Comissão 

a este respeito e insiste em que estes devem 

prosseguir no âmbito do próximo período 

de programação; juntamente com os 

esforços para introduzir mecanismos que 

assegurem uma participação equilibrada 

das partes interessadas de todos os 

Estados-Membros; 

Or. en 

 

Alteração  356 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Proposta de resolução 

N.º 70 

 

Proposta de resolução Alteração 

70. Solicita, além disso, uma maior 

ênfase na implementação da investigação e 

da inovação através de empresas comuns, 

apelando ainda ao apoio ao investimento 

em tecnologias fundamentais para colmatar 

o défice de investimento na inovação; 

sublinha que o reforço das dotações deve 

ser acompanhado de uma simplificação dos 

procedimentos de financiamento; 

congratula-se com os esforços da Comissão 

a este respeito e insiste em que estes devem 

prosseguir no âmbito do próximo período 

de programação; 

70. Solicita, além disso, uma maior 

ênfase na implementação da investigação e 

da inovação através de empresas comuns, 

apelando ainda ao apoio ao investimento 

em tecnologias fundamentais para colmatar 

o défice de investimento na inovação, 

fazendo assim da Europa campeã da 

grande investigação, demonstração e 

implantação; sublinha que o reforço das 

dotações deve ser acompanhado de uma 

simplificação dos procedimentos de 

financiamento e de mecanismos de 

controlo eficazes; congratula-se com os 

esforços da Comissão a este respeito e 
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insiste em que estes devem prosseguir no 

âmbito do próximo período de 

programação; 

Or. en 

 

Alteração  357 

Marco Valli 

 

Proposta de resolução 

N.º 70 

 

Proposta de resolução Alteração 

70. Solicita, além disso, uma maior 

ênfase na implementação da investigação e 

da inovação através de empresas comuns, 

apelando ainda ao apoio ao investimento 

em tecnologias fundamentais para colmatar 

o défice de investimento na inovação; 

sublinha que o reforço das dotações deve 

ser acompanhado de uma simplificação 

dos procedimentos de financiamento; 

congratula-se com os esforços da 
Comissão a este respeito e insiste em que 

estes devem prosseguir no âmbito do 

próximo período de programação; 

70. Solicita, além disso, uma maior 

ênfase na implementação da investigação e 

da inovação, apelando ainda ao apoio ao 

investimento em tecnologias fundamentais, 

particularmente em tecnologias 

habilitadoras, para colmatar o défice de 

investimento na inovação; sublinha que o 

reforço das dotações deve ser 

acompanhado de um apoio adequado e da 

simplificação dos procedimentos de 

financiamento; exorta a Comissão a 

aumentar os seus esforços a este respeito e 

insiste em que estes devem prosseguir no 

âmbito do próximo período de 

programação; 

Or. it 

 

Alteração  358 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 70 

 

Proposta de resolução Alteração 

70. Solicita, além disso, uma maior 

ênfase na implementação da investigação e 

da inovação através de empresas comuns, 

apelando ainda ao apoio ao investimento 

70. Solicita1-A, além disso, uma maior 

ênfase na implementação da investigação e 

da inovação através de empresas comuns, 

apelando ainda ao apoio ao investimento 
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em tecnologias fundamentais para colmatar 

o défice de investimento na inovação; 

sublinha que o reforço das dotações deve 

ser acompanhado de uma simplificação dos 

procedimentos de financiamento; 

congratula-se com os esforços da Comissão 

a este respeito e insiste em que estes devem 

prosseguir no âmbito do próximo período 

de programação; 

em tecnologias fundamentais para colmatar 

o défice de investimento na inovação; 

sublinha que o reforço das dotações deve 

ser acompanhado de uma simplificação dos 

procedimentos de financiamento; 

congratula-se com os esforços da Comissão 

a este respeito e insiste em que estes devem 

prosseguir no âmbito do próximo período 

de programação; 

 __________________ 

 1-A Número a incluir no capítulo «Investir no 

futuro» 

Or. en 

 

Alteração  359 

Jens Geier 

 

Proposta de resolução 

N.º 70-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 70-A. Congratula-se com a recente 

proposta da Comissão no sentido de 

assegurar o financiamento do Fundo de 

Investigação do Carvão e do Aço nos 

próximos anos; salienta a importância 

deste Fundo para o financiamento da 

investigação neste setor industrial; 

considera, por conseguinte, necessária 

uma solução a mais longo prazo que 

assegure o financiamento para além de 

2020 e incorpore também o Fundo no 

orçamento da União, a fim de permitir 

que o Parlamento cumpra o seu papel de 

autoridade de controlo orçamental;  

Or. en 

 

Alteração  360 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 
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Proposta de resolução 

N.º 70-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 70-A. Chama a atenção para a 

necessidade de assegurar o equilíbrio 

geográfico na utilização dos fundos da 

UE no âmbito da investigação e da 

inovação, através da introdução de 

dotações nacionais ou de critérios 

complementares durante a seleção de 

projetos, que garantam uma distribuição 

equitativa de assistência pelos 

Estados-Membros; 

Or. pl 

 

Alteração  361 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Proposta de resolução 

N.º 70-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 70-A. Considera que para garantir a 

coerência entre a agenda industrial e 

digital para a UE como indústria 4.0, a 

«Internet industrial», é essencial relançar 

o investimento industrial e ainda criar 

uma situação em que todos saiam a 

ganhar no que respeita aos objetivos da 

política ambiental; 

Or. en 

 

Alteração  362 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução 

N.º 70-A (novo) 



 

PE616.896v01-00 74/158 AM\1144763PT.docx 

PT 

 

Proposta de resolução Alteração 

 70-A. Insiste no empenho da União a 

favor da paz e solicita aos Estados-

Membros que cheguem a acordo no que 

respeita à proibição da utilização do 

orçamento da UE para financiar ou 

garantir quaisquer projetos de 

desenvolvimento tecnológico de dupla 

utilização, com aplicabilidade militar; 

Or. en 

 

Alteração  363 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Proposta de resolução 

N.º 70-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 70-B. Salienta a necessidade de 

concentrar os instrumentos de 

financiamento destinados à I&D em 

serviços de cuidados conexos para 

industrializar os cuidados de saúde, 

através de normas e práticas assentes em 

dados comprovados, possibilitando, 

simultaneamente, uma medicina de 

precisão e o tratamento personalizado, 

bem como tecnologias de apoio ao 

diagnóstico, à prevenção, à modelagem 

biomédica e à otimização dos tratamentos; 

Or. en 

 

Alteração  364 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 71 
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Proposta de resolução Alteração 

71. Frisa que as PME são motores 

importantes do crescimento económico, da 

inovação e do emprego e reconhece o 

importante papel que desempenham para 

assegurar a recuperação e promoção de 

uma economia europeia sustentável; 

recorda que existem mais de 20 milhões de 

PME na UE e que estas representam 99 % 

de todas as empresas; considera que a 

melhoria do acesso das PME ao 

financiamento deve continuar a ser um 

objetivo político importante para o 

próximo QFP e apela, por conseguinte, a 

uma duplicação da dotação financeira do 

programa COSME, a fim de corresponder 

às necessidades reais da economia da UE e 

ao elevado número de pedidos de 

participação; 

71. Frisa que as PME são motores 

importantes do crescimento sustentável, da 

inovação e do emprego e reconhece o 

importante papel que desempenham para 

assegurar a recuperação e promoção de 

uma economia europeia sustentável; 

recorda que existem mais de 20 milhões de 

PME na UE e que estas representam 99 % 

de todas as empresas; considera que a 

melhoria e a simplificação do acesso ao 

financiamento por parte das PME, dando 

particular atenção às microempresas, 
deve continuar a ser um objetivo político 

importante para o próximo QFP e apela, 

por conseguinte, a uma duplicação, pelo 

menos, da dotação financeira do programa 

COSME, a fim de corresponder às 

necessidades reais da economia da UE e ao 

elevado número de pedidos de 

participação; 

Or. it 

 

Alteração  365 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposta de resolução 

N.º 71 

 

Proposta de resolução Alteração 

71. Frisa que as PME são motores 

importantes do crescimento económico, da 

inovação e do emprego e reconhece o 

importante papel que desempenham para 

assegurar a recuperação e promoção de 

uma economia europeia sustentável; 

recorda que existem mais de 20 milhões de 

PME na UE e que estas representam 99 % 

de todas as empresas; considera que a 

melhoria do acesso das PME ao 

financiamento deve continuar a ser um 

objetivo político importante para o 

próximo QFP e apela, por conseguinte, a 

71. Frisa que as PME e as 

microempresas, incluindo as empresas da 

economia social, são motores importantes 

do crescimento económico, da inovação e 

do emprego e reconhece o importante 

papel que desempenham para assegurar a 

recuperação e promoção de uma economia 

europeia sustentável; recorda que existem 

mais de 20 milhões de PME na UE e que 

estas representam 99 % de todas as 

empresas; considera que a melhoria do 

acesso das PME ao financiamento deve 

continuar a ser um objetivo político 
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uma duplicação da dotação financeira do 

programa COSME, a fim de corresponder 

às necessidades reais da economia da UE e 

ao elevado número de pedidos de 

participação; 

importante para o próximo QFP e apela, 

por conseguinte, a uma duplicação da 

dotação financeira do programa COSME, a 

fim de corresponder às necessidades reais 

da economia da UE e ao elevado número 

de pedidos de participação; 

Or. en 

 

Alteração  366 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 71 

 

Proposta de resolução Alteração 

71. Frisa que as PME são motores 

importantes do crescimento económico, da 

inovação e do emprego e reconhece o 

importante papel que desempenham para 

assegurar a recuperação e promoção de 

uma economia europeia sustentável; 

recorda que existem mais de 20 milhões de 

PME na UE e que estas representam 99 % 

de todas as empresas; considera que a 

melhoria do acesso das PME ao 

financiamento deve continuar a ser um 

objetivo político importante para o 

próximo QFP e apela, por conseguinte, a 

uma duplicação da dotação financeira do 

programa COSME, a fim de corresponder 

às necessidades reais da economia da UE e 

ao elevado número de pedidos de 

participação; 

71. Frisa1-A que as PME, incluindo as 

cooperativas, são motores importantes do 

crescimento económico, da inovação e do 

emprego e reconhece o importante papel 

que desempenham para assegurar a 

recuperação e promoção de uma economia 

europeia sustentável; recorda que existem 

mais de 20 milhões de PME na UE e que 

estas representam 99 % de todas as 

empresas; considera que a melhoria do 

acesso das PME ao financiamento deve 

continuar a ser um objetivo político 

importante para o próximo QFP e apela, 

por conseguinte, a uma duplicação da 

dotação financeira do programa COSME, a 

fim de corresponder às necessidades reais 

da economia da UE e ao elevado número 

de pedidos de participação; 

 __________________ 

 1-A Número a incluir no capítulo «Investir no 

futuro» 

Or. en 

 

Alteração  367 

Inese Vaidere 
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Proposta de resolução 

N.º 71 

 

Proposta de resolução Alteração 

71. Frisa que as PME são motores 

importantes do crescimento económico, da 

inovação e do emprego e reconhece o 

importante papel que desempenham para 

assegurar a recuperação e promoção de 

uma economia europeia sustentável; 

recorda que existem mais de 20 milhões de 

PME na UE e que estas representam 99 % 

de todas as empresas; considera que a 

melhoria do acesso das PME ao 

financiamento deve continuar a ser um 

objetivo político importante para o 

próximo QFP e apela, por conseguinte, a 

uma duplicação da dotação financeira do 

programa COSME, a fim de corresponder 

às necessidades reais da economia da UE e 

ao elevado número de pedidos de 

participação; 

71. Frisa que as PME são motores 

importantes do crescimento económico, da 

inovação e do emprego e reconhece o 

importante papel que desempenham para 

assegurar a recuperação e promoção de 

uma economia europeia sustentável; 

recorda que existem mais de 20 milhões de 

PME na UE e que estas representam 99 % 

de todas as empresas; considera que a 

melhoria do acesso das PME, em todos os 

Estados-Membros, ao financiamento deve 

continuar a ser um objetivo político 

importante para o próximo QFP e apela, 

por conseguinte, a uma duplicação da 

dotação financeira do programa COSME, a 

fim de corresponder às necessidades reais 

da economia da UE e ao elevado número 

de pedidos de participação; 

Or. en 

 

Alteração  368 

José Manuel Fernandes 

 

Proposta de resolução 

N.º 71 

 

Proposta de resolução Alteração 

71. Frisa que as PME são motores 

importantes do crescimento económico, da 

inovação e do emprego e reconhece o 

importante papel que desempenham para 

assegurar a recuperação e promoção de 

uma economia europeia sustentável; 

recorda que existem mais de 20 milhões de 

PME na UE e que estas representam 99 % 

de todas as empresas; considera que a 

melhoria do acesso das PME ao 

financiamento deve continuar a ser um 

objetivo político importante para o 

71. Frisa que as PME são motores 

importantes do crescimento económico, da 

inovação e do emprego e reconhece o 

importante papel que desempenham para 

assegurar a recuperação e promoção de 

uma economia europeia sustentável; 

recorda que existem mais de 20 milhões de 

PME na UE e que estas representam 99 % 

de todas as empresas; considera que a 

melhoria do acesso das PME ao 

financiamento deve continuar a ser um 

objetivo político importante para o 
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próximo QFP e apela, por conseguinte, a 

uma duplicação da dotação financeira do 

programa COSME, a fim de corresponder 

às necessidades reais da economia da UE 

e ao elevado número de pedidos de 

participação; 

próximo QFP; 

Or. en 

 

Alteração  369 

José Manuel Fernandes 

 

Proposta de resolução 

N.º 71-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 71-A. Congratula-se com o êxito do 

Programa para a Competitividade das 

Empresas e pequenas e médias empresas 

(COSME) no âmbito do atual QFP; 

regista que o Parlamento tem lutado 

constantemente a favor de um aumento 

da dotação destinada a este programa no 

contexto do processo orçamental anual; 

congratula-se com o elevado nível de 

execução deste programa, o que aponta 

para uma capacidade de absorção mais 

significativa; apela, por conseguinte, a 

uma duplicação da dotação financeira do 

programa COSME, a fim de corresponder 

às necessidades reais da economia da UE 

e ao elevado número de pedidos de 

participação; 

Or. en 

 

Alteração  370 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Proposta de resolução 

N.º 72 
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Proposta de resolução Alteração 

72. Reitera o seu forte empenho 

relativamente ao FEIE, que visa 

mobilizar 500 mil milhões de EUR em 

novos investimentos na economia real ao 

abrigo do atual QFP; considera que o 

FEIE já deu um impulso forte e específico 

aos setores económicos que criam 

crescimento sustentável e emprego; 

congratula-se, por conseguinte, com a 

intenção da Comissão de apresentar uma 

proposta legislativa para a continuação e 

a melhoria do regime de investimento ao 

abrigo do novo QFP; salienta que 

qualquer proposta legislativa se deve 

basear nas conclusões de uma revisão da 

Comissão e de uma avaliação 

independente; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  371 

Bernd Kölmel 

 

Proposta de resolução 

N.º 72 

 

Proposta de resolução Alteração 

72. Reitera o seu forte empenho 

relativamente ao FEIE, que visa 

mobilizar 500 mil milhões de EUR em 

novos investimentos na economia real ao 

abrigo do atual QFP; considera que o 

FEIE já deu um impulso forte e específico 

aos setores económicos que criam 

crescimento sustentável e emprego; 

congratula-se, por conseguinte, com a 

intenção da Comissão de apresentar uma 

proposta legislativa para a continuação e 

a melhoria do regime de investimento ao 

abrigo do novo QFP; salienta que 

qualquer proposta legislativa se deve 

basear nas conclusões de uma revisão da 

Comissão e de uma avaliação 

Suprimido 
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independente; 

Or. en 

 

Alteração  372 

Tamás Deutsch 

 

Proposta de resolução 

N.º 72 

 

Proposta de resolução Alteração 

72. Reitera o seu forte empenho 

relativamente ao FEIE, que visa mobilizar 

500 mil milhões de EUR em novos 

investimentos na economia real ao abrigo 

do atual QFP; considera que o FEIE já deu 

um impulso forte e específico aos setores 

económicos que criam crescimento 

sustentável e emprego; congratula-se, por 

conseguinte, com a intenção da Comissão 

de apresentar uma proposta legislativa para 

a continuação e a melhoria do regime de 

investimento ao abrigo do novo QFP; 

salienta que qualquer proposta legislativa 

se deve basear nas conclusões de uma 

revisão da Comissão e de uma avaliação 

independente; 

72. Reitera o seu forte empenho 

relativamente ao FEIE, que visa mobilizar 

500 mil milhões de EUR em novos 

investimentos na economia real ao abrigo 

do atual QFP; considera que o FEIE já deu 

um impulso forte e específico aos setores 

económicos que criam crescimento 

sustentável e emprego; congratula-se, por 

conseguinte, com a intenção da Comissão 

de apresentar uma proposta legislativa para 

a continuação e a melhoria do regime de 

investimento ao abrigo do novo QFP; 

salienta que qualquer proposta legislativa 

se deve basear nas conclusões de uma 

revisão da Comissão e de uma avaliação 

independente; salienta que qualquer 

proposta legislativa deve melhorar 

significativamente a cobertura geográfica 

do FEIE; recorda que o FEIE deve 

continuar a ser uma ferramenta adicional 

de reforço do investimento, uma vez que a 

política de coesão deve continuar a ser a 

política de investimento da União 

Europeia; 

Or. en 

 

Alteração  373 

Inese Vaidere 

 

Proposta de resolução 

N.º 72 
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Proposta de resolução Alteração 

72. Reitera o seu forte empenho 

relativamente ao FEIE, que visa mobilizar 

500 mil milhões de EUR em novos 

investimentos na economia real ao abrigo 

do atual QFP; considera que o FEIE já deu 

um impulso forte e específico aos setores 

económicos que criam crescimento 

sustentável e emprego; congratula-se, por 

conseguinte, com a intenção da Comissão 

de apresentar uma proposta legislativa para 

a continuação e a melhoria do regime de 

investimento ao abrigo do novo QFP; 

salienta que qualquer proposta legislativa 

se deve basear nas conclusões de uma 

revisão da Comissão e de uma avaliação 

independente; 

72. Reitera o seu forte empenho 

relativamente ao FEIE, que visa mobilizar 

500 mil milhões de EUR em novos 

investimentos na economia real ao abrigo 

do atual QFP; considera que o FEIE já deu 

um impulso forte e específico aos setores 

económicos que criam crescimento 

sustentável e emprego; contudo, esse 

impulso económico tem sido seletivo, 

sobretudo, em favor de Estados-Membros 

da UE-15, pelo que deve ser assegurado o 

acesso igual às oportunidades de 

investimento em todos os Estados-

Membros; congratula-se, por conseguinte, 

com a intenção da Comissão de apresentar 

uma proposta legislativa para a 

continuação e a melhoria do regime de 

investimento ao abrigo do novo QFP; 

salienta que qualquer proposta legislativa 

se deve basear nas conclusões de uma 

revisão da Comissão e de uma avaliação 

independente; 

Or. en 

 

Alteração  374 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 72 

 

Proposta de resolução Alteração 

72. Reitera o seu forte empenho 

relativamente ao FEIE, que visa mobilizar 

500 mil milhões de EUR em novos 

investimentos na economia real ao abrigo 

do atual QFP; considera que o FEIE já deu 

um impulso forte e específico aos setores 

económicos que criam crescimento 

sustentável e emprego; congratula-se, por 

conseguinte, com a intenção da Comissão 

de apresentar uma proposta legislativa para 

72. Reitera1-A o seu forte empenho 

relativamente ao FEIE, que visa mobilizar 

500 mil milhões de EUR em novos 

investimentos na economia real ao abrigo 

do atual QFP; considera que o FEIE já deu 

um impulso forte e específico aos setores 

económicos que criam crescimento 

sustentável e emprego; congratula-se, por 

conseguinte, com a intenção da Comissão 

de apresentar uma proposta legislativa para 
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a continuação e a melhoria do regime de 

investimento ao abrigo do novo QFP; 

salienta que qualquer proposta legislativa 

se deve basear nas conclusões de uma 

revisão da Comissão e de uma avaliação 

independente; 

a continuação e a melhoria do regime de 

investimento ao abrigo do novo QFP; 

salienta que qualquer proposta legislativa 

se deve basear nas conclusões de uma 

revisão da Comissão e de uma avaliação 

independente e que todas as despesas não 

consentâneas com os compromissos 

nacionais e internacionais da UE devem 

ser excluídas da elegibilidade; 

 __________________ 

 1-A Número a incluir no capítulo «Investir no 

futuro» 

Or. en 

 

Alteração  375 

Alfred Sant 

 

Proposta de resolução 

N.º 72 

 

Proposta de resolução Alteração 

72. Reitera o seu forte empenho 

relativamente ao FEIE, que visa mobilizar 

500 mil milhões de EUR em novos 

investimentos na economia real ao abrigo 

do atual QFP; considera que o FEIE já deu 

um impulso forte e específico aos setores 

económicos que criam crescimento 

sustentável e emprego; congratula-se, por 

conseguinte, com a intenção da Comissão 

de apresentar uma proposta legislativa para 

a continuação e a melhoria do regime de 

investimento ao abrigo do novo QFP; 

salienta que qualquer proposta legislativa 

se deve basear nas conclusões de uma 

revisão da Comissão e de uma avaliação 

independente; 

72. Reitera o seu forte empenho 

relativamente ao FEIE, que visa mobilizar 

500 mil milhões de EUR em novos 

investimentos na economia real ao abrigo 

do atual QFP; considera que o FEIE já deu 

um impulso forte e específico aos setores 

económicos que criam crescimento 

sustentável e emprego e que é possível 

fazer mais para que os seus benefícios 

sejam sentidos em todas as regiões da UE; 

congratula-se, por conseguinte, com a 

intenção da Comissão de apresentar uma 

proposta legislativa para a continuação e a 

melhoria do regime de investimento ao 

abrigo do novo QFP; salienta que qualquer 

proposta legislativa se deve basear nas 

conclusões de uma revisão da Comissão e 

de uma avaliação independente; 

Or. en 
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Alteração  376 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Proposta de resolução 

N.º 72 

 

Proposta de resolução Alteração 

72. Reitera o seu forte empenho 

relativamente ao FEIE, que visa mobilizar 

500 mil milhões de EUR em novos 

investimentos na economia real ao abrigo 

do atual QFP; considera que o FEIE já 

deu um impulso forte e específico aos 

setores económicos que criam 

crescimento sustentável e emprego; 

congratula-se, por conseguinte, com a 

intenção da Comissão de apresentar uma 

proposta legislativa para a continuação e a 

melhoria do regime de investimento ao 

abrigo do novo QFP; salienta que qualquer 

proposta legislativa se deve basear nas 

conclusões de uma revisão da Comissão e 

de uma avaliação independente; 

72. Reitera o seu forte empenho 

relativamente ao FEIE, que visa mobilizar 

500 mil milhões de EUR em novos 

investimentos na economia real ao abrigo 

do atual QFP; convida, por conseguinte, a 

Comissão a superar as deficiências na 

execução do FEIE, na sua primeira fase, 

e a melhorá-la ao apresentar uma proposta 

legislativa para a continuação do regime de 

investimento ao abrigo do novo QFP, a fim 

de reforçar o seu papel como instrumento 

importante na diminuição desigualdades 

estruturais e no aumento da convergência 

e da coesão; salienta que qualquer proposta 

legislativa se deve basear nas conclusões 

de uma revisão da Comissão e de uma 

avaliação independente; 

Or. en 

 

Alteração  377 

Eider Gardiazabal Rubial, Josef Weidenholzer 

 

Proposta de resolução 

N.º 72-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 72-A. Considera que o próximo QFP 

deverá refletir melhor a prioridade 

política conferida à transformação digital 

da sociedade e da economia europeias; 

exorta ao investimento em tecnologias e 

infraestruturas essenciais, na inovação e 

na investigação, bem como nas 

competências digitais, com vista a manter 

e melhorar a competitividade da UE e a 

melhorar a qualidade de vida dos seus 

cidadãos; considera dever ser direcionado 
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mais apoio para iniciativas 

transfronteiriças de importância crucial 

para a Europa, como a capacidade de 

segurança cibernética, o desenvolvimento 

e o acesso a tecnologias de Inteligência 

Artificial, à Robótica e a tecnologias de 

Computação de Alto Desempenho; 

Or. en 

 

Alteração  378 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 72-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 72-A. É1-A da opinião de que o 

Mecanismo Interligar a Europa (MIE) 

2030 deverá passar a ser a principal 

ferramenta de investimento da UE 

diretamente gerida pela Comissão 

Europeia e deverá centrar-se nas ligações 

transfronteiriças para modos de 

transportes sustentáveis, incluindo a 

renovação, as ligações em falta, a 

intermodalidade e a modernização de 

infraestruturas relacionadas com as 

novas soluções de digitalização e 

descarbonização, nas infraestruturas 

elétricas, nas fontes renováveis e nas 

redes inteligentes, a fim de promover a 

transição energética, bem como na banda 

larga de alta velocidade no setor das TIC; 

 __________________ 

 1-A Número a incluir no capítulo «Investir no 

futuro» 

Or. en 

 

Alteração  379 

Younous Omarjee 
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Proposta de resolução 

N.º 72-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 72-A. Considera necessário garantir que 

o lugar do FEIE no orçamento e nas 

prioridades políticas da UE não 

prejudique a prossecução dos objetivos da 

política de coesão europeia; é de opinião 

que as ações financiadas pelo FEIE 

devem ser condicionadas pelo objetivo de 

redução das disparidades de riquezas na 

Europa e pelos objetivos de coesão social 

e sustentabilidade; 

Or. fr 

 

Alteração  380 

José Manuel Fernandes 

 

Proposta de resolução 

N.º 72-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 72-A. Salienta, além disso, o impacto 

positivo que o FEIE tem no 

financiamento proporcionado às PME, 

atingindo atualmente mais de 500 000 

PME e empresas de média capitalização 

em toda a União; salienta que, devido a 

uma utilização muito significativa, que 

reflete a elevada procura do mercado, a 

linha de crédito para PME já foi 

reforçada ao longo da primeira fase de 

execução do programa; 

Or. en 

 

Alteração  381 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 
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Proposta de resolução 

N.º 79-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 70-B. Sublinha a necessidade de o 

próximo QFP refletir melhor a prioridade 

política conferida à transformação digital 

da economia e da sociedade europeias e a 

necessidade de investir em tecnologias e 

infraestruturas essenciais e nas 

competências digitais a fim de manter e 

melhorar a nossa competitividade e a 

nossa qualidade de vida e tecido social; 

considera dever ser direcionado mais 

apoio para iniciativas transfronteiriças de 

importância crucial para a Europa, em 

especial no domínio do desenvolvimento e 

do acesso a tecnologias, desde a 

Inteligência Artificial à Computação de 

Alto Desempenho, das competências 

digitais, mantendo um forte apoio à 

investigação e inovação em tecnologias 

digitais como parte do Programa-Quadro 

de Investigação. 

Or. en 

 

Alteração  382 

Inese Vaidere 

 

Proposta de resolução 

N.º 73 

 

Proposta de resolução Alteração 

73. Insiste na importância do QFP para 

setores dependentes de investimento a 

longo prazo, como o setor dos transportes; 

salienta que as infraestruturas de 

transportes constituem a espinha dorsal do 

Mercado Único e a base do crescimento 

sustentável e da criação de emprego; 

observa que a realização de um espaço 

único europeu de transportes ligado aos 

países vizinhos requer grandes 

infraestruturas de transportes e exige que 

73. Insiste na importância do QFP para 

setores dependentes de investimento a 

longo prazo, como o setor dos transportes; 

salienta que as infraestruturas de 

transportes constituem a espinha dorsal do 

Mercado Único e a base do crescimento 

sustentável e da criação de emprego e 

contribuem para eliminar as assimetrias 

no que toca à coesão; observa que a 

realização de um espaço único europeu de 

transportes ligado aos países vizinhos 
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estas sejam tratadas como prioridade 

fundamental no que respeita à 

competitividade da UE e à coesão 

territorial, económica e social, inclusive 

para as regiões periféricas; considera, 

portanto, que o próximo QFP deve prever 

financiamento suficiente para projetos que 

contribuam, nomeadamente, para a 

conclusão da rede principal da RTE-T e 

dos respetivos corredores, que devem 

continuar a ser alargados; frisa que um 

programa MIE atualizado e mais eficaz 

deve abranger todos os modos de 

transporte e incidir nas interconexões e na 

conclusão da rede nas regiões periféricas, 

utilizando simultaneamente normas 

comuns; 

requer grandes infraestruturas de 

transportes e exige que estas sejam tratadas 

como prioridade fundamental no que 

respeita à competitividade da UE e à 

coesão territorial, económica e social, 

inclusive para as regiões periféricas; 

considera, portanto, que o próximo QFP 

deve prever financiamento suficiente para 

projetos que contribuam, nomeadamente, 

para a conclusão da rede principal da RTE-

T e dos respetivos corredores, que devem 

continuar a ser alargados; considera que, 

para a coesão económica, social e 

territorial, é importante assegurar que os 

centros de desenvolvimento regional 

estejam ligados à rede RTE-T, caso 

contrário, não podem beneficiar do acesso 

ao mercado único; frisa que um programa 

MIE atualizado e mais eficaz deve 

abranger todos os modos de transporte e 

incidir nas interconexões e na conclusão da 

rede nas regiões periféricas, utilizando 

simultaneamente normas comuns; 

considera dever ser dada especial ênfase 

aos grandes projetos transfronteiriços de 

infraestruturas no âmbito do Mecanismo 

Interligar a Europa (MIE), por exemplo, 

o projeto ferroviário do Báltico, que 

diminuirá ainda mais as assimetria sem 

matéria de coesão, ligará o norte e o sul 

da Europa e diminuirá a dependência da 

Rússia. 

Or. en 

 

Alteração  383 

Marco Valli 

 

Proposta de resolução 

N.º 73 

 

Proposta de resolução Alteração 

73. Insiste na importância do QFP para 

setores dependentes de investimento a 

longo prazo, como o setor dos transportes; 

salienta que as infraestruturas de 

73. Insiste na importância do QFP para 

setores dependentes de investimento a 

longo prazo, como o setor dos transportes; 

salienta que as infraestruturas de 
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transportes constituem a espinha dorsal do 

Mercado Único e a base do crescimento 

sustentável e da criação de emprego; 

observa que a realização de um espaço 

único europeu de transportes ligado aos 

países vizinhos requer grandes 

infraestruturas de transportes e exige que 

estas sejam tratadas como prioridade 

fundamental no que respeita à 

competitividade da UE e à coesão 

territorial, económica e social, inclusive 

para as regiões periféricas; considera, 

portanto, que o próximo QFP deve prever 

financiamento suficiente para projetos que 

contribuam, nomeadamente, para a 

conclusão da rede principal da RTE-T e 

dos respetivos corredores, que devem 

continuar a ser alargados; frisa que um 

programa MIE atualizado e mais eficaz 

deve abranger todos os modos de 

transporte e incidir nas interconexões e na 

conclusão da rede nas regiões periféricas, 

utilizando simultaneamente normas 

comuns; 

transportes constituem um dos pilares do 

Mercado Único e a base do crescimento 

sustentável e da criação de emprego; 

observa que a realização de um espaço 

único europeu de transportes ligado aos 

países vizinhos requer grandes 

infraestruturas de transportes e exige que 

estas sejam tratadas como prioridade 

fundamental no que respeita à 

competitividade da UE e à coesão 

territorial, económica e social, inclusive 

para as regiões periféricas; considera, 

portanto, que o próximo QFP deve prever 

financiamento suficiente para projetos que 

contribuam, nomeadamente, para a 

conclusão da rede principal da RTE-T e 

dos respetivos corredores; nesse sentido, 

exorta a Comissão a rever o 

financiamento de obras que não parecem 

convenientes do ponto de vista económico 

e que acarretam danos para a saúde dos 

cidadãos e para o ambiente, como é o caso 

da ligação Turim-Lyon; frisa que um 

programa MIE atualizado e mais eficaz 

deve abranger todos os modos de 

transporte e incidir nas interconexões e na 

conclusão da rede nas regiões periféricas, 

utilizando simultaneamente normas 

comuns; frisa a necessidade de dar 

prioridade aos projetos que promovam a 

descarbonização dos sistemas de 

transporte, bem como a sua digitalização; 

Or. it 

 

Alteração  384 

Jordi Solé, Sven Giegold, Heidi Hautala 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 73 

 

Proposta de resolução Alteração 

73. Insiste na importância do QFP para 

setores dependentes de investimento a 

longo prazo, como o setor dos transportes; 

73. Insiste1-A na2-A importância do QFP 

para setores dependentes de investimento a 

longo prazo, como o setor sustentável dos 
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salienta que as infraestruturas de 

transportes constituem a espinha dorsal do 

Mercado Único e a base do crescimento 

sustentável e da criação de emprego; 

observa que a realização de um espaço 

único europeu de transportes ligado aos 

países vizinhos requer grandes 

infraestruturas de transportes e exige que 

estas sejam tratadas como prioridade 

fundamental no que respeita à 

competitividade da UE e à coesão 

territorial, económica e social, inclusive 

para as regiões periféricas; considera, 

portanto, que o próximo QFP deve prever 

financiamento suficiente para projetos que 

contribuam, nomeadamente, para a 

conclusão da rede principal da RTE-T e 

dos respetivos corredores, que devem 

continuar a ser alargados; frisa que um 

programa MIE atualizado e mais eficaz 

deve abranger todos os modos de 

transporte e incidir nas interconexões e na 

conclusão da rede nas regiões periféricas, 

utilizando simultaneamente normas 

comuns; 

transportes; salienta que as infraestruturas 

de transportes constituem a espinha dorsal 

do Mercado Único e a base do 

desenvolvimento sustentável e da criação 

de emprego; observa que a realização de 

um espaço único europeu de transportes 

ligado aos países vizinhos requer grandes 

infraestruturas de transportes e exige que 

estas sejam tratadas como prioridade 

fundamental no que respeita à 

competitividade da UE e à coesão 

territorial, económica e social, inclusive 

para as regiões periféricas; considera, 

portanto, que o próximo QFP deve prever 

financiamento suficiente para projetos que 

contribuam, nomeadamente, para a 

conclusão da rede principal da RTE-T e 

dos respetivos corredores, que devem 

continuar a ser alargados; frisa que um 

programa MIE atualizado e mais eficaz 

deve abranger os modos de transporte em 

consonância com os compromissos da UE 

em matéria de clima e energia e incidir 

nas interconexões e na conclusão da rede 

nas regiões periféricas, utilizando 

simultaneamente normas comuns; entende 

que para uma maior conectividade e 

restauração dos habitats, deve ser criada e 

financiada uma rede transeuropeia de 

infraestruturas verdes (RTE-V), 

nomeadamente através do MIE; 

 __________________ 

 1-A Número a incluir no capítulo «Investir no 

futuro» 

 2-A Alteração sugerida pela NABU - 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Alteração  385 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski, Alfred Sant 

 

Proposta de resolução 

N.º 73 
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Proposta de resolução Alteração 

73. Insiste na importância do QFP para 

setores dependentes de investimento a 

longo prazo, como o setor dos transportes; 

salienta que as infraestruturas de 

transportes constituem a espinha dorsal do 

Mercado Único e a base do crescimento 

sustentável e da criação de emprego; 

observa que a realização de um espaço 

único europeu de transportes ligado aos 

países vizinhos requer grandes 

infraestruturas de transportes e exige que 

estas sejam tratadas como prioridade 

fundamental no que respeita à 

competitividade da UE e à coesão 

territorial, económica e social, inclusive 

para as regiões periféricas; considera, 

portanto, que o próximo QFP deve prever 

financiamento suficiente para projetos que 

contribuam, nomeadamente, para a 

conclusão da rede principal da RTE-T e 

dos respetivos corredores, que devem 

continuar a ser alargados; frisa que um 

programa MIE atualizado e mais eficaz 

deve abranger todos os modos de 

transporte e incidir nas interconexões e na 

conclusão da rede nas regiões periféricas, 

utilizando simultaneamente normas 

comuns; 

73. Insiste na importância do QFP para 

setores dependentes de investimento a 

longo prazo, como o setor dos transportes; 

salienta que asinfraestruturas de 

transportes constituem a espinha dorsal do 

Mercado Único e a base do crescimento 

sustentável e da criação de emprego; 

observa que a realização de um espaço 

único europeu de transportes ligado aos 

países vizinhos requer grandes 

infraestruturas de transportes, 

especialmente nas regiões periféricas e 

menos desenvolvidas, e exige que estas 

sejam tratadas como prioridade 

fundamental para a competitividade da UE 

e a coesão territorial, económica e social, 

inclusive para as regiões periféricas e 

insulares; considera, portanto, que o 

próximo QFP deve prever financiamento 

suficiente para projetos que contribuam, 

nomeadamente, para a conclusão da rede 

principal da RTE-T e dos respetivos 

corredores, que devem continuar a ser 

alargados; reconhece a importância do 

Fundo de Coesão a este respeito e insiste 

na sua manutenção no novo QFP;; frisa 

que um programa MIE atualizado e mais 

eficaz deve abranger todos os modos de 

transporte e incidir nas interconexões e na 

conclusão da rede nas regiões periféricas, 

utilizando simultaneamente normas 

comuns; 

Or. en 

 

Alteração  386 

Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Proposta de resolução 

N.º 73 



 

AM\1144763PT.docx 91/158 PE616.896v01-00 

 PT 

 

Proposta de resolução Alteração 

73. Insiste na importância do QFP para 

setores dependentes de investimento a 

longo prazo, como o setor dos transportes; 

salienta que as infraestruturas de 

transportes constituem a espinha dorsal do 

Mercado Único e a base do crescimento 

sustentável e da criação de emprego; 

observa que a realização de um espaço 

único europeu de transportes ligado aos 

países vizinhos requer grandes 

infraestruturas de transportes e exige que 

estas sejam tratadas como prioridade 

fundamental no que respeita à 

competitividade da UE e à coesão 

territorial, económica e social, inclusive 

para as regiões periféricas; considera, 

portanto, que o próximo QFP deve prever 

financiamento suficiente para projetos que 

contribuam, nomeadamente, para a 

conclusão da rede principal da RTE-T e 

dos respetivos corredores, que devem 

continuar a ser alargados; frisa que um 

programa MIE atualizado e mais eficaz 

deve abranger todos os modos de 

transporte e incidir nas interconexões e na 

conclusão da rede nas regiões periféricas, 

utilizando simultaneamente normas 

comuns; 

73. Insiste na importância do QFP para 

setores dependentes de investimento a 

longo prazo, como o setor dos transportes; 

salienta que as infraestruturas de 

transportes constituem a espinha dorsal do 

Mercado Único e a base do crescimento 

sustentável e da criação de emprego; 

observa que a realização de um espaço 

único europeu de transportes ligado aos 

países vizinhos requer grandes 

infraestruturas de transportes e exige que 

estas sejam tratadas como prioridade 

fundamental no que respeita à 

competitividade da UE e à coesão 

territorial, económica e social, inclusive 

para as regiões periféricas; considera, 

portanto, que o próximo QFP deve prever 

financiamento suficiente para projetos que 

contribuam, nomeadamente, para a 

conclusão da rede principal da RTE-T e 

dos respetivos corredores, que devem 

continuar a ser alargados; frisa que um 

programa MIE atualizado e mais eficaz 

deve abranger todos os modos de 

transporte, em particular os modos de 

transporte ferroviário e outros, que 

contribuem para a redução das emissões 

de CO2, e incidir nas interconexões e na 

conclusão da rede nas regiões periféricas, 

utilizando simultaneamente normas 

comuns; 

Or. en 

 

Alteração  387 

Tiemo Wölken 

 

Proposta de resolução 

N.º 73 

 

Proposta de resolução Alteração 

73. Insiste na importância do QFP para 

setores dependentes de investimento a 

73. Insiste na importância do QFP para 

setores dependentes de investimento a 
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longo prazo, como o setor dos transportes; 

salienta que as infraestruturas de 

transportes constituem a espinha dorsal do 

Mercado Único e a base do crescimento 

sustentável e da criação de emprego; 

observa que a realização de um espaço 

único europeu de transportes ligado aos 

países vizinhos requer grandes 

infraestruturas de transportes e exige que 

estas sejam tratadas como prioridade 

fundamental no que respeita à 

competitividade da UE e à coesão 

territorial, económica e social, inclusive 

para as regiões periféricas; considera, 

portanto, que o próximo QFP deve prever 

financiamento suficiente para projetos que 

contribuam, nomeadamente, para a 

conclusão da rede principal da RTE-T e 

dos respetivos corredores, que devem 

continuar a ser alargados; frisa que um 

programa MIE atualizado e mais eficaz 

deve abranger todos os modos de 

transporte e incidir nas interconexões e na 

conclusão da rede nas regiões periféricas, 

utilizando simultaneamente normas 

comuns; 

longo prazo, como o setor dos transportes; 

salienta que as infraestruturas de 

transportes constituem a espinha dorsal do 

Mercado Único e que uma infraestrutura 

sustentável é a base do crescimento 

sustentável e da criação de emprego; 

observa que a realização de um espaço 

único europeu de transportes ligado aos 

países vizinhos requer grandes 

infraestruturas de transportes e exige que 

estas sejam tratadas como prioridade 

fundamental no que respeita à 

competitividade da UE e à coesão 

territorial, económica e social, inclusive 

para as regiões periféricas; considera, 

portanto, que o próximo QFP deve prever 

financiamento suficiente para projetos que 

contribuam, nomeadamente, para a 

conclusão da rede principal da RTE-T e 

dos respetivos corredores, que devem 

continuar a ser alargados; frisa que um 

programa MIE atualizado e mais eficaz 

deve abranger todos os modos de 

transporte e incidir nas interconexões e na 

conclusão da rede nas regiões periféricas, 

utilizando simultaneamente normas 

comuns; 

Or. en 

 

Alteração  388 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta de resolução 

N.º 73 

 

Proposta de resolução Alteração 

73. Insiste na importância do QFP para 

setores dependentes de investimento a 

longo prazo, como o setor dos transportes; 

salienta que as infraestruturas de 

transportes constituem a espinha dorsal do 

Mercado Único e a base do crescimento 

sustentável e da criação de emprego; 

observa que a realização de um espaço 

único europeu de transportes ligado aos 

73. Insiste na importância do QFP para 

setores dependentes de investimento a 

longo prazo, como o setor dos transportes; 

salienta que as infraestruturas de 

transportes constituem a espinha dorsal do 

Mercado Único e a base do crescimento 

sustentável e da criação de emprego; 

observa que a realização de um espaço 

único europeu de transportes ligado aos 
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países vizinhos requer grandes 

infraestruturas de transportes e exige que 

estas sejam tratadas como prioridade 

fundamental no que respeita à 

competitividade da UE e à coesão 

territorial, económica e social, inclusive 

para as regiões periféricas; considera, 

portanto, que o próximo QFP deve prever 

financiamento suficiente para projetos que 

contribuam, nomeadamente, para a 

conclusão da rede principal da RTE-T e 

dos respetivos corredores, que devem 

continuar a ser alargados; frisa que um 

programa MIE atualizado e mais eficaz 

deve abranger todos os modos de 

transporte e incidir nas interconexões e 

na conclusão da rede nas regiões 

periféricas, utilizando simultaneamente 

normas comuns; 

países vizinhos requer grandes 

infraestruturas de transportes e exige que 

estas sejam tratadas como prioridade 

fundamental no que respeita à 

competitividade da UE e à coesão 

territorial, económica e social, inclusive 

para as regiões periféricas; considera, 

portanto, que o próximo QFP deve prever 

financiamento suficiente para projetos que 

contribuam, nomeadamente, para a 

conclusão da rede principal da RTE-T e 

dos respetivos corredores, que devem 

continuar a ser alargados; 

Or. en 

 

Alteração  389 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta de resolução 

N.º 73-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 73-A. Frisa que um programa MIE 

atualizado e mais eficaz deve abranger 

todos os modos de transporte e incidir nas 

interconexões e na conclusão da rede nas 

regiões periféricas, utilizando 

simultaneamente normas comuns; O MIE 

deve promover maiores ligações entre 

prioridades horizontais de redes 

abrangentes, como as autoestradas do 

mar; salienta que a coordenação da 

Comissão deve ter como objetivo 

incentivar a participação dos investidores 

e que a implantação do ERTMS deve 

maximizar os benefícios em termos de 

interoperabilidade; considera que deveria 

ser criada uma rubrica orçamental 

específica para o turismo, a fim de 
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avançar no sentido de uma verdadeira 

política europeia de turismo; apela ao 

estabelecimento de uma abordagem do 

topo para a base para garantir uma 

execução eficiente dos projetos 

respeitantes à navegabilidade das vias 

navegáveis interiores; apela ao 

financiamento, no âmbito do programa de 

investigação SESAR, da conclusão da 

gestão digital europeia do tráfego aéreo; 

Or. en 

 

Alteração  390 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Proposta de resolução 

N.º 73-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 73-A. Exorta a Comissão Europeia a 

promover urgentemente o investimento no 

desenvolvimento de tecnologias de 

próxima geração e a fomentar a sua 

implantação. considera que os fundos 

estruturais europeus e o financiamento 

das Redes de banda larga e Redes 

Transeuropeias de Telecomunicações 

devem basear-se nos critérios de amanhã; 

Or. en 

 

Alteração  391 

Giovanni La Via 

 

Proposta de resolução 

N.º 73-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 73-A. Preconiza a criação de uma 

rubrica orçamental dedicada ao turismo 

no próximo quadro financeiro plurianual; 

no contexto da necessidade de 



 

AM\1144763PT.docx 95/158 PE616.896v01-00 

 PT 

crescimento e de criação de emprego, o 

turismo deve ser uma das nossas 

prioridades; 

Or. en 

 

Alteração  392 

Marco Valli 

 

Proposta de resolução 

N.º 74 

 

Proposta de resolução Alteração 

74. Destaca a importância de garantir a 

realização do Mercado Único Digital 

utilizando plenamente o espetro, a 

implantação da tecnologia 5G e a 

conectividade a gigabits e realizando mais 

progressos em matéria de harmonização da 

regulamentação da UE no domínio das 

telecomunicações, de modo a criar o 

quadro regulamentar adequado para a 

melhoria da conectividade à Internet em 

toda a UE; frisa que a vertente 

telecomunicações do MIE deve continuar a 

apoiar as infraestruturas de serviços 

digitais e as redes de banda larga, 

permitindo a sua acessibilidade, incluindo 

nas regiões remotas e rurais, e melhorando 

os níveis de literacia digital, interconexão e 

interoperabilidade; 

74. Destaca a importância de garantir a 

realização do Mercado Único Digital 

utilizando plenamente o espetro, a 

implantação da tecnologia 5G e a 

conectividade a gigabits e realizando mais 

progressos em matéria de harmonização da 

regulamentação da UE no domínio das 

telecomunicações, de modo a criar o 

quadro regulamentar adequado para a 

melhoria da conectividade à Internet em 

toda a UE; frisa que a vertente 

telecomunicações do MIE deve continuar a 

apoiar as infraestruturas de serviços 

digitais e as redes de banda larga, 

permitindo a sua acessibilidade, incluindo 

nas regiões remotas e rurais, e melhorando 

os níveis de literacia digital, interconexão e 

interoperabilidade; enfatiza a 

oportunidade de a vertente 

telecomunicações do MIE apoiar também 

modelos digitais que promovam a 

conectividade e as trocas entre pares, para 

além da conservação descentralizada dos 

dados; 

Or. it 

 

Alteração  393 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 
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Proposta de resolução 

N.º 74 

 

Proposta de resolução Alteração 

74. Destaca a importância de garantir a 

realização do Mercado Único Digital 

utilizando plenamente o espetro, a 

implantação da tecnologia 5G e a 

conectividade a gigabits e realizando mais 

progressos em matéria de harmonização da 

regulamentação da UE no domínio das 

telecomunicações, de modo a criar o 

quadro regulamentar adequado para a 

melhoria da conectividade à Internet em 

toda a UE; frisa que a vertente 

telecomunicações do MIE deve continuar a 

apoiar as infraestruturas de serviços 

digitais e as redes de banda larga, 

permitindo a sua acessibilidade, incluindo 

nas regiões remotas e rurais, e melhorando 

os níveis de literacia digital, interconexão e 

interoperabilidade; 

74. Destaca a importância de garantir a 

realização do Mercado Único Digital 

utilizando plenamente o espetro, a 

implantação da tecnologia 5G e a 

conectividade a gigabits e realizando mais 

progressos em matéria de harmonização da 

regulamentação da UE no domínio das 

telecomunicações, de modo a criar o 

quadro regulamentar adequado para a 

melhoria da conectividade à Internet em 

toda a UE; frisa que a vertente 

telecomunicações do MIE deve dispor dos 

recursos adequados e continuar a apoiar as 

infraestruturas de serviços digitais e as 

crescentes necessidades de investimento 

em redes de banda larga de alta 

velocidade, permitindo a sua 

acessibilidade, incluindo nas regiões 

remotas e rurais, e melhorando os níveis de 

literacia digital, interconexão e 

interoperabilidade; 

Or. en 

 

Alteração  394 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Proposta de resolução 

N.º 74 

 

Proposta de resolução Alteração 

74. Destaca a importância de garantir a 

realização do Mercado Único Digital 

utilizando plenamente o espetro, a 

implantação da tecnologia 5G e a 

conectividade a gigabits e realizando mais 

progressos em matéria de harmonização da 

regulamentação da UE no domínio das 

telecomunicações, de modo a criar o 

quadro regulamentar adequado para a 

melhoria da conectividade à Internet em 

74. Destaca a importância de garantir a 

realização do Mercado Único Digital 

utilizando plenamente o espetro, a 

modernização das redes fixas e a 

densificação das redes móveis, a 

implantação da tecnologia 5G e a 

conectividade a gigabits até 2025 e 

realizando mais progressos em matéria de 

harmonização da regulamentação da UE no 

domínio das telecomunicações, de modo a 
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toda a UE; frisa que a vertente 

telecomunicações do MIE deve continuar a 

apoiar as infraestruturas de serviços 

digitais e as redes de banda larga, 

permitindo a sua acessibilidade, incluindo 

nas regiões remotas e rurais, e melhorando 

os níveis de literacia digital, interconexão e 

interoperabilidade; 

criar o quadro regulamentar adequado para 

a melhoria da conectividade à Internet em 

toda a UE; frisa que a vertente 

telecomunicações do MIE deve continuar a 

apoiar as infraestruturas de serviços 

digitais e as redes de banda larga, 

permitindo a sua acessibilidade, incluindo 

nas regiões remotas e rurais, e melhorando 

os níveis de literacia digital, interconexão e 

interoperabilidade; 

Or. en 

 

Alteração  395 

Marita Ulvskog 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Proposta de resolução 

N.º 74 

 

Proposta de resolução Alteração 

74. Destaca a importância de garantir a 

realização do Mercado Único Digital 

utilizando plenamente o espetro, a 

implantação da tecnologia 5G e a 

conectividade a gigabits e realizando mais 

progressos em matéria de harmonização da 

regulamentação da UE no domínio das 

telecomunicações, de modo a criar o 

quadro regulamentar adequado para a 

melhoria da conectividade à Internet em 

toda a UE; frisa que a vertente 

telecomunicações do MIE deve continuar a 

apoiar as infraestruturas de serviços 

digitais e as redes de banda larga, 

permitindo a sua acessibilidade, incluindo 

nas regiões remotas e rurais, e melhorando 

os níveis de literacia digital, interconexão e 

interoperabilidade; 

74. Destaca a importância de garantir a 

realização do Mercado Único Digital 

utilizando plenamente o espetro, a 

implantação da tecnologia 5G e a 

conectividade a gigabits e realizando mais 

progressos em matéria de harmonização da 

regulamentação da UE no domínio das 

telecomunicações, de modo a criar o 

quadro regulamentar adequado para a 

melhoria da conectividade à Internet em 

toda a UE; frisa que a vertente 

telecomunicações do MIE deve continuar a 

apoiar as infraestruturas de serviços 

digitais e as redes de banda larga, 

permitindo a sua acessibilidade, incluindo 

nas regiões remotas e rurais, e melhorando 

os níveis de literacia digital, interconexão e 

interoperabilidade; sublinha a importância 

de melhorar as competências digitais dos 

cidadãos europeus e da força de trabalho; 

Or. en 
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Alteração  396 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 74 

 

Proposta de resolução Alteração 

74. Destaca a importância de garantir a 

realização do Mercado Único Digital 

utilizando plenamente o espetro, a 

implantação da tecnologia 5G e a 

conectividade a gigabits e realizando mais 

progressos em matéria de harmonização da 

regulamentação da UE no domínio das 

telecomunicações, de modo a criar o 

quadro regulamentar adequado para a 

melhoria da conectividade à Internet em 

toda a UE; frisa que a vertente 

telecomunicações do MIE deve continuar a 

apoiar as infraestruturas de serviços 

digitais e as redes de banda larga, 

permitindo a sua acessibilidade, incluindo 

nas regiões remotas e rurais, e melhorando 

os níveis de literacia digital, interconexão e 

interoperabilidade; 

74. Destaca 1-A a importância de 

garantir a realização do Mercado Único 

Digital utilizando plenamente o espetro, a 

implantação da tecnologia 5G e a 

conectividade a gigabits e realizando mais 

progressos em matéria de harmonização da 

regulamentação da UE no domínio das 

telecomunicações, de modo a criar o 

quadro regulamentar adequado para a 

melhoria da conectividade à Internet em 

toda a UE; frisa que a vertente 

telecomunicações do MIE deve continuar a 

apoiar as infraestruturas de serviços 

digitais e as redes de banda larga, 

permitindo a sua acessibilidade, incluindo 

nas regiões remotas e rurais, e melhorando 

os níveis de literacia digital, interconexão e 

interoperabilidade; 

 __________________ 

 1-A Número a incluir no capítulo «Investir no 

futuro» 

Or. en 

 

Alteração  397 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Proposta de resolução 

N.º 74-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 74-A. Exorta a Comissão a garantir, 

manter e desenvolver o financiamento do 

plano de ação 5G ao nível adequado, 

tendo em vista o próximo quadro 

financeiro plurianual 2020-2027; 
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Or. en 

 

Alteração  398 

Nils Torvalds 

 

Proposta de resolução 

N.º 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75. Considera que é essencial garantir 

um aprovisionamento de energia 

sustentável e a preços acessíveis na 

Europa; solicita, por conseguinte, um apoio 

constante aos investimentos destinados a 

garantir a diversificação das fontes de 

energia, aumentar a segurança energética e 

melhorar a eficiência energética, 

incluindo através da vertente energia do 

MIE; salienta, em especial, a importância 

de prever um apoio abrangente, 

especialmente para as regiões com maior 

intensidade de carbono, a transição 

energética, a transição para uma 

economia hipocarbónica, a modernização 

da produção de eletricidade e das redes, a 

captura e armazenamento do carbono e as 

tecnologias de utilização, assim como a 

modernização da rede de aquecimento 

urbano; considera que a transformação 

do setor energético na perspetiva dos 

objetivos climáticos deve beneficiar de 

apoios, através da criação de um Fundo 

para a Transição Energética no âmbito do 

próximo QFP que deve facilitar as 

mudanças estruturais nas indústrias de 

elevada intensidade energética e nas 

instalações de produção de eletricidade 

com elevada intensidade de emissões de 

carbono e criar incentivos para 

investimentos em tecnologias 

hipocarbónicas e soluções inovadoras; 

75. Considera que é essencial garantir 

um aprovisionamento de energia limpo, 

sustentável e competitivo na Europa; 

solicita, por conseguinte, um apoio 

constante aos investimentos sustentáveis 

que promovam fontes de energia, 

renováveis, dando prioridade à eficiência 

energética, que aumentem a segurança 

energética e a independência energética 

da importação de fontes de energia e que 

apoiem tecnologias energéticas e 

industriais novas e inovadoras 

consentâneas com os compromissos a 

longo prazo da Europa em matéria de 

clima; 

Or. en 
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Alteração  399 

Gérard Deprez, Gerben-Jan Gerbrandy, Louis Michel 

 

Proposta de resolução 

N.º 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75. Considera que é essencial garantir 

um aprovisionamento de energia 

sustentável e a preços acessíveis na 

Europa; solicita, por conseguinte, um apoio 

constante aos investimentos destinados a 

garantir a diversificação das fontes de 

energia, aumentar a segurança energética e 

melhorar a eficiência energética, 

incluindo através da vertente energia do 

MIE; salienta, em especial, a importância 

de prever um apoio abrangente, 

especialmente para as regiões com maior 

intensidade de carbono, a transição 
energética, a transição para uma 

economia hipocarbónica, a modernização 

da produção de eletricidade e das redes, a 

captura e armazenamento do carbono e as 
tecnologias de utilização, assim como a 

modernização da rede de aquecimento 

urbano; considera que a transformação 

do setor energético na perspetiva dos 

objetivos climáticos deve beneficiar de 

apoios, através da criação de um Fundo 

para a Transição Energética no âmbito do 

próximo QFP que deve facilitar as 

mudanças estruturais nas indústrias de 

elevada intensidade energética e nas 

instalações de produção de eletricidade 

com elevada intensidade de emissões de 

carbono e criar incentivos para 

investimentos em tecnologias 

hipocarbónicas e soluções inovadoras; 

75. Considera que é essencial garantir 

um aprovisionamento de energia limpo, 

sustentável e competitivo na Europa; 

solicita, por conseguinte, um apoio 

constante aos investimentos sustentáveis 

que promovam fontes de energia, 

renováveis, reforcem a eficiência 

energética como «primeiro combustível», 

aumentem a segurança energética e a 

independência energética da importação 

de fontes de energia e apoiem tecnologias 

energéticas e industriais novas e 

inovadoras consentâneas com os 

compromissos a longo prazo da Europa 

em matéria de clima; 

Or. en 

 

Alteração  400 

Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek 
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Proposta de resolução 

N.º 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75. Considera que é essencial garantir 

um aprovisionamento de energia 

sustentável e a preços acessíveis na 

Europa; solicita, por conseguinte, um apoio 

constante aos investimentos destinados a 

garantir a diversificação das fontes de 

energia, aumentar a segurança energética e 

melhorar a eficiência energética, incluindo 

através da vertente energia do MIE; 

salienta, em especial, a importância de 

prever um apoio abrangente, especialmente 

para as regiões com maior intensidade de 

carbono, a transição energética, a transição 

para uma economia hipocarbónica, a 

modernização da produção de eletricidade 

e das redes, a captura e armazenamento do 

carbono e as tecnologias de utilização, 

assim como a modernização da rede de 

aquecimento urbano; considera que a 

transformação do setor energético na 

perspetiva dos objetivos climáticos deve 

beneficiar de apoios, através da criação de 

um Fundo para a Transição Energética 

no âmbito do próximo QFP que deve 

facilitar as mudanças estruturais nas 
indústrias de elevada intensidade 

energética e nas instalações de produção 

de eletricidade com elevada intensidade de 

emissões de carbono e criar incentivos 

para investimentos em tecnologias 

hipocarbónicas e soluções inovadoras; 

75. Considera que é essencial garantir 

um aprovisionamento de energia 

sustentável e a preços acessíveis na 

Europa; solicita, por conseguinte, um apoio 

constante aos investimentos destinados a 

garantir a diversificação das fontes de 

energia e rotas energéticas, aumentar a 

segurança energética e melhorar a 

eficiência energética, incluindo através da 

vertente energia do MIE; salienta, em 

especial, a importância de prever um apoio 

abrangente, especialmente para a transição 

energética, a transição para uma economia 

assente num baixo nível de emissões, a 

modernização da produção de eletricidade 

e das redes, a captura e armazenamento do 

carbono e as tecnologias de utilização, 

assim como a modernização da rede de 

aquecimento urbano; considera que as 

regiões e países da União dependentes do 

carvão precisam de um apoio específico, 

incluindo fundos adequados, por forma a 

contribuir efetivamente para uma 
transição estratégica no sentido de uma 

economia assente num baixo nível de 

emissões, e solicita o estabelecimento de 

um instrumento abrangente para essas 

regiões e países, a fim de apoiar uma 

transição justa, em particular através do 

desenvolvimento e da implantação de 

fontes renováveis, soluções de eficiência 

energética, armazenamento de energia, 

soluções e infraestruturas de 

eletromobilidade, modernização da 

geração de energia e das redes, 

tecnologias avançadas de produção de 

eletricidade, incluindo a CAC, a CUC e a 

gaseificação do carvão, modernização do 

aquecimento urbano, incluindo a 

cogeração de elevada eficiência, a 

adaptação precoce a padrões ambientais 

futuros, a restruturação de indústrias de 

elevada intensidade energética e a 

abordagem dos impactos sociais, 
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socioeconómicos e ambientais. 

Or. en 

 

Alteração  401 

John Howarth, Theresa Griffin, Kathleen Van Brempt 

 

Proposta de resolução 

N.º 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75. Considera que é essencial garantir 

um aprovisionamento de energia 

sustentável e a preços acessíveis na 

Europa; solicita, por conseguinte, um apoio 

constante aos investimentos destinados a 

garantir a diversificação das fontes de 

energia, aumentar a segurança energética e 

melhorar a eficiência energética, incluindo 

através da vertente energia do MIE; 

salienta, em especial, a importância de 

prever um apoio abrangente, especialmente 

para as regiões com maior intensidade de 

carbono, a transição energética, a transição 

para uma economia hipocarbónica, a 

modernização da produção de eletricidade 

e das redes, a captura e armazenamento do 

carbono e as tecnologias de utilização, 

assim como a modernização da rede de 

aquecimento urbano; considera que a 

transformação do setor energético na 

perspetiva dos objetivos climáticos deve 

beneficiar de apoios, através da criação de 

um Fundo para a Transição Energética no 

âmbito do próximo QFP que deve facilitar 

as mudanças estruturais nas indústrias de 

elevada intensidade energética e nas 

instalações de produção de eletricidade 

com elevada intensidade de emissões de 

carbono e criar incentivos para 

investimentos em tecnologias 

hipocarbónicas e soluções inovadoras; 

75. Considera que é essencial garantir 

um aprovisionamento de energia 

sustentável e a preços acessíveis na 

Europa; solicita, por conseguinte, um apoio 

constante aos investimentos destinados a 

garantir a diversificação das fontes de 

energia, aumentar a segurança energética e 

melhorar a eficiência energética; solicita 

que se concentre o apoio nos objetivos do 

artigo 194.º, n.º 1 do TFUE; frisa, por 

conseguinte, a necessidade de reorientar o 

apoio da vertente energia do MIE no que 

respeita à infraestrutura de gás para 

investimentos destinados a descarbonizar 

o fornecimento de gás (biogás, hidrogénio 

verde, metano sintético, ...); salienta, em 

especial, a importância de prever um apoio 

abrangente, especialmente para as regiões 

com maior intensidade de carbono, a 

transição energética, a transição para uma 

economia hipocarbónica, a modernização 

da produção de eletricidade e das redes, a 

captura e armazenamento do carbono e as 

tecnologias de utilização, assim como a 

modernização da rede de aquecimento 

urbano; considera que a transformação do 

setor energético na perspetiva dos objetivos 

climáticos deve beneficiar de apoios, 

através da criação de um Fundo para a 

Transição Energética no âmbito do 

próximo QFP que deve facilitar as 

mudanças estruturais nas indústrias de 

elevada intensidade energética e nas 

instalações de produção de eletricidade 

com elevada intensidade de emissões de 
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carbono e criar incentivos para 

investimentos em tecnologias 

hipocarbónicas e soluções inovadoras; 

Or. en 

 

Alteração  402 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75. Considera que é essencial garantir 

um aprovisionamento de energia 

sustentável e a preços acessíveis na 

Europa; solicita, por conseguinte, um apoio 

constante aos investimentos destinados a 

garantir a diversificação das fontes de 

energia, aumentar a segurança energética 

e melhorar a eficiência energética, 

incluindo através da vertente energia do 

MIE; salienta, em especial, a importância 

de prever um apoio abrangente, 

especialmente para as regiões com maior 

intensidade de carbono, a transição 

energética, a transição para uma economia 

hipocarbónica, a modernização da 

produção de eletricidade e das redes, a 

captura e armazenamento do carbono e as 

tecnologias de utilização, assim como a 

modernização da rede de aquecimento 

urbano; considera que a transformação do 

setor energético na perspetiva dos objetivos 

climáticos deve beneficiar de apoios, 

através da criação de um Fundo para a 

Transição Energética no âmbito do 

próximo QFP que deve facilitar as 

mudanças estruturais nas indústrias de 

elevada intensidade energética e nas 

instalações de produção de eletricidade 

com elevada intensidade de emissões de 

carbono e criar incentivos para 

investimentos em tecnologias 

hipocarbónicas e soluções inovadoras; 

75. Considera que é essencial garantir 

uma utilização da energia eficiente e sem 

desperdício e um aprovisionamento de 

energia baseado em fontes renováveis na 

Europa; solicita, por conseguinte, um apoio 

constante aos investimentos destinados a 

garantir uma melhoria da eficiência 

energética, a utilização de fontes de 

energia renováveis descentralizadas, a sua 

distribuição e o seu armazenamento, e o 

aumento da segurança energética, 

incluindo através da vertente energia do 

MIE; salienta, em especial, a importância 

de prever um apoio abrangente, 

especialmente para as regiões com maior 

intensidade de carbono, para a transição 

para uma economia com nível zero de 

emissões líquidas de carbono até 2050, a 

modernização da produção de eletricidade, 

das redes e das tecnologias de 

armazenamento da energia, assim como 

para a modernização da rede de 

aquecimento urbano; considera que a 

transformação do setor energético na 

perspetiva dos objetivos climáticos deve 

beneficiar de apoios, inclusive através da 

criação de um Fundo específico para a 

Transição Energética no âmbito do 

próximo QFP, que deve incentivar os 

investimentos no domínio da eficiência 

energética, das energias renováveis e das 

soluções inovadoras, sobretudo apoiando 

as autoridades públicas locais, as 
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cooperativas de energia, os consumidores 

ativos de energia e as empresas, e facilitar 

as mudanças estruturais nas indústrias de 

elevada intensidade energética e nas 

instalações de produção de eletricidade 

com elevada intensidade de emissões de 

carbono; 

Or. it 

 

Alteração  403 

Jens Geier 

 

Proposta de resolução 

N.º 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75. Considera que é essencial garantir 

um aprovisionamento de energia 

sustentável e a preços acessíveis na 

Europa; solicita, por conseguinte, um apoio 

constante aos investimentos destinados a 

garantir a diversificação das fontes de 

energia, aumentar a segurança energética e 

melhorar a eficiência energética, incluindo 

através da vertente energia do MIE; 

salienta, em especial, a importância de 

prever um apoio abrangente, especialmente 

para as regiões com maior intensidade de 

carbono, a transição energética, a transição 

para uma economia hipocarbónica, a 

modernização da produção de eletricidade 

e das redes, a captura e armazenamento do 

carbono e as tecnologias de utilização, 

assim como a modernização da rede de 

aquecimento urbano; considera que a 

transformação do setor energético na 

perspetiva dos objetivos climáticos deve 

beneficiar de apoios, através da criação de 

um Fundo para a Transição Energética no 

âmbito do próximo QFP que deve facilitar 

as mudanças estruturais nas indústrias de 

elevada intensidade energética e nas 

instalações de produção de eletricidade 

com elevada intensidade de emissões de 

carbono e criar incentivos para 

75. Considera que é essencial garantir 

um aprovisionamento de energia 

sustentável e a preços acessíveis na 

Europa; solicita, por conseguinte, um apoio 

constante aos investimentos destinados a 

garantir a diversificação das fontes de 

energia, aumentar a segurança energética e 

melhorar a eficiência energética e a 

utilização das energias renováveis, 

incluindo através da vertente energia do 

MIE, centrando-se em especial nas 

infraestruturas de energias renováveis; 

salienta, em especial, a importância de 

prever um apoio abrangente, especialmente 

para as regiões com maior intensidade de 

carbono, a transição energética, a transição 

para uma economia hipocarbónica, a 

modernização da produção de eletricidade 

e das redes, a captura e armazenamento do 

carbono e as tecnologias de utilização, 

assim como a modernização da rede de 

aquecimento urbano; considera que a 

transformação do setor energético na 

perspetiva dos objetivos climáticos deve 

beneficiar de apoios, através da criação de 

um Fundo para a Transição Energética no 

âmbito do próximo QFP que deve facilitar 

as mudanças estruturais nas indústrias de 

elevada intensidade energética e nas 
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investimentos em tecnologias 

hipocarbónicas e soluções inovadoras; 

instalações de produção de eletricidade 

com elevada intensidade de emissões de 

carbono e criar incentivos para 

investimentos em tecnologias 

hipocarbónicas e soluções inovadoras; 

Or. en 

 

Alteração  404 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Proposta de resolução 

N.º 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75. Considera que é essencial garantir 

um aprovisionamento de energia 

sustentável e a preços acessíveis na 

Europa; solicita, por conseguinte, um apoio 

constante aos investimentos destinados a 

garantir a diversificação das fontes de 

energia, aumentar a segurança energética e 

melhorar a eficiência energética, incluindo 

através da vertente energia do MIE; 

salienta, em especial, a importância de 

prever um apoio abrangente, especialmente 

para as regiões com maior intensidade de 

carbono, a transição energética, a transição 

para uma economia hipocarbónica, a 

modernização da produção de eletricidade 

e das redes, a captura e armazenamento do 

carbono e as tecnologias de utilização, 

assim como a modernização da rede de 

aquecimento urbano; considera que a 

transformação do setor energético na 

perspetiva dos objetivos climáticos deve 

beneficiar de apoios, através da criação de 

um Fundo para a Transição Energética no 

âmbito do próximo QFP que deve facilitar 

as mudanças estruturais nas indústrias de 

elevada intensidade energética e nas 

instalações de produção de eletricidade 

com elevada intensidade de emissões de 

carbono e criar incentivos para 

investimentos em tecnologias 

75. Considera que é essencial garantir 

um aprovisionamento de energia 

sustentável e a preços acessíveis na 

Europa; solicita, por conseguinte, um apoio 

constante aos investimentos destinados a 

garantir a diversificação das fontes de 

energia, aumentar a segurança energética e 

melhorar a eficiência energética, incluindo 

através da vertente energia do MIE; 

salienta, em especial, a importância de 

prever um apoio abrangente, especialmente 

para as regiões com maior intensidade de 

carbono, a transição energética, a transição 

para uma economia hipocarbónica, a 

modernização da produção de eletricidade, 

a melhoria das interconexões 

transfronteiriças e a implantação de redes 

inteligentes, a captura e armazenamento do 

carbono e as tecnologias de utilização, 

assim como a modernização da rede de 

aquecimento urbano; considera que a 

transformação do setor energético na 

perspetiva dos objetivos climáticos deve 

beneficiar de apoios, através da criação de 

um Fundo para a Transição Energética no 

âmbito do próximo QFP que deve facilitar 

as mudanças estruturais nas indústrias de 

elevada intensidade energética e nas 

instalações de produção de eletricidade 

com elevada intensidade de emissões de 

carbono e criar incentivos para 
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hipocarbónicas e soluções inovadoras; investimentos em tecnologias 

hipocarbónicas e soluções inovadoras; 

Or. en 

 

Alteração  405 

Eider Gardiazabal Rubial, Miroslav Poche 

 

Proposta de resolução 

N.º 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75. Considera que é essencial garantir 

um aprovisionamento de energia 

sustentável e a preços acessíveis na 

Europa; solicita, por conseguinte, um apoio 

constante aos investimentos destinados a 

garantir a diversificação das fontes de 

energia, aumentar a segurança energética e 

melhorar a eficiência energética, incluindo 

através da vertente energia do MIE; 

salienta, em especial, a importância de 

prever um apoio abrangente, especialmente 

para as regiões com maior intensidade de 

carbono, a transição energética, a transição 

para uma economia hipocarbónica, a 

modernização da produção de eletricidade 

e das redes, a captura e armazenamento do 

carbono e as tecnologias de utilização, 

assim como a modernização da rede de 

aquecimento urbano; considera que a 

transformação do setor energético na 

perspetiva dos objetivos climáticos deve 

beneficiar de apoios, através da criação de 

um Fundo para a Transição Energética no 

âmbito do próximo QFP que deve facilitar 

as mudanças estruturais nas indústrias de 

elevada intensidade energética e nas 

instalações de produção de eletricidade 

com elevada intensidade de emissões de 

carbono e criar incentivos para 

investimentos em tecnologias 

hipocarbónicas e soluções inovadoras; 

75. Considera que é essencial garantir 

um aprovisionamento de energia 

sustentável e a preços acessíveis na 

Europa; solicita, por conseguinte, um apoio 

constante aos investimentos destinados a 

garantir a diversificação das fontes de 

energia, aumentar a segurança energética e 

melhorar a eficiência energética, incluindo 

através da vertente energia do MIE; 

salienta, em especial, a importância de 

prever um apoio abrangente, especialmente 

para as regiões com maior intensidade de 

carbono, a transição energética, a transição 

para uma economia hipocarbónica, a 

modernização da produção de eletricidade, 

a melhoria das interconexões 

transfronteiriças e a implantação de redes 

inteligentes, a captura e armazenamento do 

carbono e as tecnologias de utilização, 

assim como a modernização da rede de 

aquecimento urbano; considera que a 

transformação do setor energético na 

perspetiva dos objetivos climáticos deve 

beneficiar de apoios, através da criação de 

um Fundo para a Transição Energética no 

âmbito do próximo QFP que deve facilitar 

as mudanças estruturais nas indústrias de 

elevada intensidade energética e nas 

instalações de produção de eletricidade 

com elevada intensidade de emissões de 

carbono e criar incentivos para 

investimentos em tecnologias 

hipocarbónicas e soluções inovadoras; 
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Or. en 

 

Alteração  406 

Tiemo Wölken 

 

Proposta de resolução 

N.º 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75. Considera que é essencial garantir 

um aprovisionamento de energia 

sustentável e a preços acessíveis na 

Europa; solicita, por conseguinte, um apoio 

constante aos investimentos destinados a 

garantir a diversificação das fontes de 

energia, aumentar a segurança energética e 

melhorar a eficiência energética, incluindo 

através da vertente energia do MIE; 

salienta, em especial, a importância de 

prever um apoio abrangente, especialmente 

para as regiões com maior intensidade de 

carbono, a transição energética, a transição 

para uma economia hipocarbónica, a 

modernização da produção de eletricidade 

e das redes, a captura e armazenamento 

do carbono e as tecnologias de utilização, 

assim como a modernização da rede de 

aquecimento urbano; considera que a 

transformação do setor energético na 

perspetiva dos objetivos climáticos deve 

beneficiar de apoios, através da criação de 

um Fundo para a Transição Energética no 

âmbito do próximo QFP que deve facilitar 

as mudanças estruturais nas indústrias de 

elevada intensidade energética e nas 

instalações de produção de eletricidade 

com elevada intensidade de emissões de 

carbono e criar incentivos para 

investimentos em tecnologias 

hipocarbónicas e soluções inovadoras; 

75. Considera que é essencial garantir 

um aprovisionamento de energia 

sustentável e a preços acessíveis na 

Europa; solicita, por conseguinte, um apoio 

constante aos investimentos destinados a 

garantir a diversificação das fontes de 

energia, aumentar a segurança energética e 

melhorar a eficiência energética, incluindo 

através da vertente energia do MIE; 

salienta, em especial, a importância de 

prever um apoio abrangente, especialmente 

para as regiões com maior intensidade de 

carbono, a transição energética, a transição 

para uma economia hipocarbónica, a 

modernização da produção de eletricidade 

e das redes e as tecnologias de utilização, 

assim como a modernização da rede de 

aquecimento urbano; considera que a 

transformação do setor energético na 

perspetiva dos objetivos climáticos deve 

beneficiar de apoios, através da criação de 

um Fundo para a Transição Energética no 

âmbito do próximo QFP que deve facilitar 

as mudanças estruturais nas indústrias de 

elevada intensidade energética e nas 

instalações de produção de eletricidade 

com elevada intensidade de emissões de 

carbono e criar incentivos para 

investimentos em tecnologias 

hipocarbónicas e soluções inovadoras; 

considera que é necessário pôr fim aos 

subsídios destinados a infraestruturas de 

combustíveis fósseis, em consonância com 

o Acordo de Paris; 

Or. en 
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Alteração  407 

Jordi Solé, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75. Considera que é essencial garantir 

um aprovisionamento de energia 

sustentável e a preços acessíveis na 

Europa; solicita, por conseguinte, um apoio 

constante aos investimentos destinados a 

garantir a diversificação das fontes de 

energia, aumentar a segurança energética e 

melhorar a eficiência energética, incluindo 

através da vertente energia do MIE; 

salienta, em especial, a importância de 

prever um apoio abrangente, especialmente 

para as regiões com maior intensidade de 

carbono, a transição energética, a transição 

para uma economia hipocarbónica, a 

modernização da produção de eletricidade 

e das redes, a captura e armazenamento 

do carbono e as tecnologias de utilização, 

assim como a modernização da rede de 

aquecimento urbano; considera que a 

transformação do setor energético na 

perspetiva dos objetivos climáticos deve 

beneficiar de apoios, através da criação de 

um Fundo para a Transição Energética no 

âmbito do próximo QFP que deve facilitar 

as mudanças estruturais nas indústrias de 

elevada intensidade energética e nas 

instalações de produção de eletricidade 

com elevada intensidade de emissões de 

carbono e criar incentivos para 

investimentos em tecnologias 

hipocarbónicas e soluções inovadoras; 

75. Considera 1-A que2-A é essencial 

garantir um aprovisionamento de energia 

sustentável e a preços acessíveis na 

Europa; solicita, por conseguinte, um apoio 

constante aos investimentos destinados a 

garantir a diversificação das fontes de 

energia, aumentar a segurança energética e 

melhorar a eficiência energética, incluindo 

através da vertente energia do MIE; 

salienta, em especial, a importância de 

prever um apoio abrangente, especialmente 

para as regiões com maior intensidade de 

carbono, a transição energética, a transição 

para uma economia hipocarbónica e 

desnuclearizada, a modernização da 

produção de eletricidade e das redes 

inteligentese as tecnologias de utilização, 

assim como a modernização da rede de 

aquecimento urbano; considera que a 

transformação do setor energético na 

perspetiva dos objetivos climáticos deve 

beneficiar de apoios, através da criação de 

um Fundo para a Transição Energética no 

âmbito do próximo QFP que deve facilitar 

as mudanças estruturais nas indústrias de 

elevada intensidade energética e nas 

instalações de produção de eletricidade 

com elevada intensidade de emissões de 

carbono e criar incentivos para 

investimentos em tecnologias 

hipocarbónicas e desnuclearizadas e 

soluções inovadoras; 

 __________________ 

 1-A Número a incluir no capítulo «Investir no 

futuro» 

 2-A Alteração parcialmente sugerida pela NABU - 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 
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Or. en 

 

Alteração  408 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Proposta de resolução 

N.º 75-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 75-A. Considera que as ilhas europeias, 

as regiões ultraperiféricas (RUP) e os 

países e territórios ultramarinos (PTU) 

partilham os mesmos desafios decorrentes 

das alterações climáticas que alguns dos 

países menos desenvolvidos (PMA) e os 

Pequenos Estados Insulares em 

Desenvolvimento (SIDS), quando estes 

últimos beneficiam do mecanismo de 

financiamento de adaptação às alterações 

climáticas através da Aliança Global 

contra as Alterações Climáticas 

(AGAC+); considera necessário, por 

conseguinte, criar um Fundo Europeu 

para a adaptação das ilhas europeias, das 

RUP e dos PTU aos desafios decorrentes 

das alterações climáticas, permitindo 

mitigar os efeitos nocivos das alterações 

climáticas nestes territórios; 

Or. fr 

 

Alteração  409 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Proposta de resolução 

N.º 75-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 75-A. Sublinha a necessidade de um 

plano de investimento à escala europeia a 

favor da eficiência energética à luz dos 

ambiciosos objetivos que a UE 

estabeleceu para 2030; está convicto de 
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que tal programa de investimento teria 

um efeito muito positivo em termos de 

criação de emprego, alojamento a preços 

acessíveis e luta contra a pobreza 

energética; manifesta-se, por conseguinte, 

convicto de que o próximo QFP deve 

abranger um programa de investimento 

em Eficiência Energética, visível e de 

«fácil acesso» e à escala da UE, que 

permita às autoridades públicas locais 

obter apoio administrativo e financeiro 

para a realização de planos de eficiência 

energética no setor habitacional e de 

construção; 

Or. en 

 

Alteração  410 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 75-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 75-A. Reitera que, no próximo QFP, os 

instrumentos financeiros não podem 

substituir as subvenções destinadas ao 

financiamento da eficiência energética, 

das energias renováveis e dos projetos de 

investigação e inovação impulsionados, 

geralmente, pelo setor público, uma vez 

que só as subvenções podem maximizar os 

resultados no terreno e assegurar uma 

mais ampla participação das partes 

interessadas, como universidades, 

autoridades públicas locais, PME e 

organizações da sociedade civil; 

Or. it 

 

Alteração  411 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 
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Proposta de resolução 

N.º 75-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 75-B. Considera que, no âmbito do 

próximo QFP, a transição do setor 

energético à luz dos objetivos climáticos 

deve ser apoiada pela criação de um 

Fundo Justo para a Transição Energética 

com a finalidade de apoiar os 

trabalhadores e as comunidades afetadas 

negativamente por esta transição para 

uma economia sustentável hipocarbónica; 

neste contexto, insta a Comissão a criar 

uma plataforma de financiamento a nível 

da União com vista a esta iniciativa, 

retirando ensinamentos das atuais 

experiências e assegurando recursos 

adicionais suficientes para cobrir as 

necessidades nas zonas afetadas; salienta, 

além disso, que este fundo deve centrar-se 

na criação de empregos dignos e 

sustentáveis, a par da requalificação e 

novas competências em processos e 

tecnologias limpas, e no reforço dos 

regimes de proteção social, incluindo 

políticas ativas do mercado de trabalho; 

Or. en 

 

Alteração  412 

Paul Rübig 

 

Proposta de resolução 

N.º 76 

 

Proposta de resolução Alteração 

76. Frisa a importância estratégica dos 

projetos de infraestruturas em grande 

escala, como o Reator Termonuclear 

Experimental Internacional (ITER), o 

Serviço Europeu Complementar de 

Navegação Geoestacionário (EGNOS), o 

Sistema Mundial de Navegação por 

Satélite (Galileo) e o Programa de 

76. Frisa a importância estratégica dos 

projetos de infraestruturas em grande 

escala, como o Reator Termonuclear 

Experimental Internacional (ITER), o 

Serviço Europeu Complementar de 

Navegação Geoestacionário (EGNOS), o 

Sistema Mundial de Navegação por 

Satélite (Galileo) e o Programa de 
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Observação da Terra (Copernicus) para a 

competitividade futura da UE; considera 

que o financiamento destes projetos de 

grande dimensão deve ser assegurado no 

orçamento da UE mas, ao mesmo tempo, 

enquadrado, de modo a evitar que 

eventuais derrapagens de custos ameacem 

o financiamento e a execução bem-

sucedida de outras políticas da União, 

como sucedeu no QFP anterior; recorda 

que, para o efeito, o montante máximo para 

tais projetos está atualmente fixado no 

Regulamento QFP e apela a disposições 

semelhantes no novo regulamento; 

Observação da Terra (Copernicus) para a 

competitividade futura da UE; chama a 

atenção para o importante contributo da 

Agência Europeia GNSS (GSA) para o 

reforço da competitividade e da inovação 

técnica; sublinha a necessidade do 

financiamento suficiente da GSA no 

próximo QFP, de forma a serem 

garantidos o bom funcionamento, uma 

segurança adequada e o pleno 

aproveitamento dos programas GNSS 

europeus; considera que o financiamento 

destes projetos de grande dimensão deve 

ser assegurado no orçamento da UE mas, 

ao mesmo tempo, enquadrado, de modo a 

evitar que eventuais derrapagens de custos 

ameacem o financiamento e a execução 

bem-sucedida de outras políticas da União, 

como sucedeu no QFP anterior; recorda 

que, para o efeito, o montante máximo para 

tais projetos está atualmente fixado no 

Regulamento QFP e apela a disposições 

semelhantes no novo regulamento; 

Or. de 

Alteração  413 

Jens Geier 

 

Proposta de resolução 

N.º 76 

 

Proposta de resolução Alteração 

76. Frisa a importância estratégica dos 

projetos de infraestruturas em grande 

escala, como o Reator Termonuclear 

Experimental Internacional (ITER), o 

Serviço Europeu Complementar de 

Navegação Geoestacionário (EGNOS), o 

Sistema Mundial de Navegação por 

Satélite (Galileo) e o Programa de 

Observação da Terra (Copernicus) para a 

competitividade futura da UE; considera 

que o financiamento destes projetos de 

grande dimensão deve ser assegurado no 

orçamento da UE mas, ao mesmo tempo, 

enquadrado, de modo a evitar que 

76. Frisa a importância estratégica dos 

projetos de infraestruturas em grande 

escala, como o Reator Termonuclear 

Experimental Internacional (ITER), o 

Serviço Europeu Complementar de 

Navegação Geoestacionário (EGNOS), o 

Sistema Mundial de Navegação por 

Satélite (Galileo) e o Programa de 

Observação da Terra (Copernicus) para a 

competitividade futura da UE; considera 

que o financiamento destes projetos de 

grande dimensão deve ser assegurado no 

orçamento da UE mas, ao mesmo tempo, 

enquadrado, de modo a evitar que 
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eventuais derrapagens de custos ameacem 

o financiamento e a execução bem-

sucedida de outras políticas da União, 

como sucedeu no QFP anterior; recorda 

que, para o efeito, o montante máximo para 

tais projetos está atualmente fixado no 

Regulamento QFP e apela a disposições 

semelhantes no novo regulamento; 

eventuais derrapagens de custos ameacem 

o financiamento e a execução bem-

sucedida de outras políticas da União, 

como sucedeu no QFP anterior; recorda 

que, para o efeito, o montante máximo para 

tais projetos está atualmente fixado no 

Regulamento QFP e apela a disposições 

semelhantes no novo regulamento; observa 

que o atual planeamento do ITER exige 

uma contribuição da União de 6,07 mil 

milhões de euros nos anos 2021-2027, em 

comparação com 2,99 mil milhões de 

euros nos anos 2014-2020; espera que 

essas necessidades adicionais 

correspondam a recursos adicionais; 

Or. en 

 

Alteração  414 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta de resolução 

N.º 76 

 

Proposta de resolução Alteração 

76. Frisa a importância estratégica dos 

projetos de infraestruturas em grande 

escala, como o Reator Termonuclear 

Experimental Internacional (ITER), o 

Serviço Europeu Complementar de 

Navegação Geoestacionário (EGNOS), o 

Sistema Mundial de Navegação por 

Satélite (Galileo) e o Programa de 

Observação da Terra (Copernicus) para a 

competitividade futura da UE; considera 

que o financiamento destes projetos de 

grande dimensão deve ser assegurado no 

orçamento da UE mas, ao mesmo tempo, 

enquadrado, de modo a evitar que 

eventuais derrapagens de custos ameacem 

o financiamento e a execução bem-

sucedida de outras políticas da União, 

como sucedeu no QFP anterior; recorda 

que, para o efeito, o montante máximo para 

tais projetos está atualmente fixado no 

Regulamento QFP e apela a disposições 

76. Frisa a importância estratégica dos 

projetos de infraestruturas em grande 

escala, como o Reator Termonuclear 

Experimental Internacional (ITER), o 

Serviço Europeu Complementar de 

Navegação Geoestacionário (EGNOS), o 

Sistema Mundial de Navegação por 

Satélite (Galileo), o Programa de 

Observação da Terra (Copernicus) e as 

futuras Comunicações Governamentais 

por Satélite (GOVSATCOM ) para a 

competitividade futura da UE; considera 

que o financiamento destes projetos de 

grande dimensão deve ser assegurado no 

orçamento da UE mas, ao mesmo tempo, 

enquadrado, de modo a evitar que 

eventuais derrapagens de custos ameacem 

o financiamento e a execução bem-

sucedida de outras políticas da União, 

como sucedeu no QFP anterior; recorda 

que, para o efeito, o montante máximo para 
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semelhantes no novo regulamento; tais projetos está atualmente fixado no 

Regulamento QFP e apela a disposições 

semelhantes no novo regulamento; 

Or. en 

 

Alteração  415 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Proposta de resolução 

N.º 76 

 

Proposta de resolução Alteração 

76. Frisa a importância estratégica dos 

projetos de infraestruturas em grande 

escala, como o Reator Termonuclear 

Experimental Internacional (ITER), o 

Serviço Europeu Complementar de 

Navegação Geoestacionário (EGNOS), o 

Sistema Mundial de Navegação por 

Satélite (Galileo) e o Programa de 

Observação da Terra (Copernicus) para a 

competitividade futura da UE; considera 

que o financiamento destes projetos de 

grande dimensão deve ser assegurado no 

orçamento da UE mas, ao mesmo tempo, 

enquadrado, de modo a evitar que 

eventuais derrapagens de custos ameacem 

o financiamento e a execução bem-

sucedida de outras políticas da União, 

como sucedeu no QFP anterior; recorda 

que, para o efeito, o montante máximo para 

tais projetos está atualmente fixado no 

Regulamento QFP e apela a disposições 

semelhantes no novo regulamento; 

76. Frisa a importância estratégica dos 

projetos de infraestruturas em grande 

escala, nomeadamente o Reator 

Termonuclear Experimental Internacional 

(ITER), o Serviço Europeu Complementar 

de Navegação Geoestacionário (EGNOS), 

o Sistema Mundial de Navegação por 

Satélite (Galileo) e o Programa de 

Observação da Terra (Copernicus) para a 

competitividade futura, segurança e poder 

político da UE; assinala que o 

financiamento destes projetos de grande 

dimensão tem de ser assegurado no 

orçamento da UE mas, ao mesmo tempo, 

enquadrado, de modo a evitar que 

eventuais derrapagens de custos ameacem 

o financiamento e a execução bem-

sucedida de outras políticas da União, 

como exemplificado no QFP anterior em 

determinados casos específicos; recorda 

que, para o efeito, o montante máximo para 

tais projetos está atualmente fixado no 

Regulamento QFP e apela a disposições 

semelhantes no novo regulamento; 

Or. en 

 

Alteração  416 

Marco Valli 
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Proposta de resolução 

N.º 76 

 

Proposta de resolução Alteração 

76. Frisa a importância estratégica dos 

projetos de infraestruturas em grande 

escala, como o Reator Termonuclear 

Experimental Internacional (ITER), o 

Serviço Europeu Complementar de 

Navegação Geoestacionário (EGNOS), o 

Sistema Mundial de Navegação por 

Satélite (Galileo) e o Programa de 

Observação da Terra (Copernicus) para a 

competitividade futura da UE; considera 

que o financiamento destes projetos de 

grande dimensão deve ser assegurado no 

orçamento da UE mas, ao mesmo tempo, 

enquadrado, de modo a evitar que 

eventuais derrapagens de custos ameacem 

o financiamento e a execução bem-

sucedida de outras políticas da União, 

como sucedeu no QFP anterior; recorda 

que, para o efeito, o montante máximo para 

tais projetos está atualmente fixado no 

Regulamento QFP e apela a disposições 

semelhantes no novo regulamento; 

76. Frisa a importância estratégica dos 

projetos de infraestruturas em grande 

escala, como o Serviço Europeu 

Complementar de Navegação 

Geoestacionário (EGNOS), o Sistema 

Mundial de Navegação por Satélite 

(Galileo) e o Programa de Observação da 

Terra (Copernicus) para a competitividade 

futura da UE; considera que o 

financiamento destes projetos de grande 

dimensão deve ser assegurado no 

orçamento da UE mas, ao mesmo tempo, 

enquadrado, de modo a evitar que 

eventuais derrapagens de custos ameacem 

o financiamento e a execução bem-

sucedida de outras políticas da União, 

como sucedeu no QFP anterior; recorda 

que, para o efeito, o montante máximo para 

tais projetos está atualmente fixado no 

Regulamento QFP e apela a disposições 

semelhantes no novo regulamento; 

Or. it 

 

Alteração  417 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 76 

 

Proposta de resolução Alteração 

76. Frisa a importância estratégica dos 

projetos de infraestruturas em grande 

escala, como o Reator Termonuclear 

Experimental Internacional (ITER), o 

Serviço Europeu Complementar de 

Navegação Geoestacionário (EGNOS), o 

Sistema Mundial de Navegação por 

Satélite (Galileo) e o Programa de 

76. Frisa1-A a importância estratégica 

dos projetos de infraestruturas em grande 

escala, como o Serviço Europeu 

Complementar de Navegação 

Geoestacionário (EGNOS), o Sistema 

Mundial de Navegação por Satélite 

(Galileo) e o Programa de Observação da 

Terra (Copernicus) para a competitividade 
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Observação da Terra (Copernicus) para a 

competitividade futura da UE; considera 

que o financiamento destes projetos de 

grande dimensão deve ser assegurado no 

orçamento da UE mas, ao mesmo tempo, 

enquadrado, de modo a evitar que 

eventuais derrapagens de custos ameacem 

o financiamento e a execução bem-

sucedida de outras políticas da União, 

como sucedeu no QFP anterior; recorda 

que, para o efeito, o montante máximo para 

tais projetos está atualmente fixado no 

Regulamento QFP e apela a disposições 

semelhantes no novo regulamento; 

futura da UE; considera que o 

financiamento destes projetos de grande 

dimensão deve ser assegurado no 

orçamento da UE mas, ao mesmo tempo, 

enquadrado, de modo a evitar que 

eventuais derrapagens de custos ameacem 

o financiamento e a execução bem-

sucedida de outras políticas da União, 

como sucedeu no QFP anterior; recorda 

que, para o efeito, o montante máximo para 

tais projetos está atualmente fixado no 

Regulamento QFP e apela a disposições 

semelhantes no novo regulamento; 

 __________________ 

 1-A Número a incluir no capítulo «Investir no 

futuro» 

Or. en 

 

Alteração  418 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposta de resolução 

N.º 76-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 76-A. Frisa que, no que se refere ao 

ITER, a falta de resultados concretos 

esperados a curto e médio prazo face a 

custos muito elevados e crescentes não 

justifica novas dotações (além das já 

aprovadas), que devem ser antes 

redirecionadas para tecnologias, 

especialmente no domínio da geração e do 

armazenamento distribuído, que podem 

contribuir imediatamente para combater 

as alterações climáticas e respeitar o 

compromisso do Acordo de Paris; 

Or. it 
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Alteração  419 

Tamás Deutsch 

 

Proposta de resolução 

Subtítulo 16-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Política Agrícola Comum e Política das 

Pescas 

Or. en 

 

Alteração  420 

Ivana Maletić 

 

Proposta de resolução 

Subtítulo 16-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 o desenvolvimento sustentável que requer 

uma gestão prudente dos recursos 

naturais; 

Or. en 

 

Alteração  421 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 77 

 

Proposta de resolução Alteração 

77. Afirma que a política agrícola 

comum (PAC) é fundamental para a 

segurança e autonomia alimentar, a 

preservação das populações rurais, o 

desenvolvimento sustentável e a 

disponibilização de alimentos de elevada 

qualidade e a preços acessíveis para os 

consumidores; assinala que as 

77. Afirma que os objetivos da política 

agrícola comum devem ser totalmente 

revistos por forma a refletir as exigências 

sociais e os limites finitos do nosso 

ambiente e recursos planetários, e ter em 

consideração as alterações climáticas, a 

extinção e colapso do ecossistema e o 

esgotamento dos recursos que nos afeta a 
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necessidades alimentares aumentaram, 

assim como a necessidade de desenvolver 

práticas agrícolas respeitadoras do 

ambiente e de combater as alterações 

climáticas; sublinha que a PAC é uma das 

políticas mais integradas e que é 

principalmente financiada a nível da UE e, 

por conseguinte, substitui a despesa 

nacional; 

todos nós. considera que a PAC deve ser 

utilizada para revigorar as economias 

locais, por forma a conseguir 

comunidades rurais dinâmicas; 

privilegiar regimes alimentares saudáveis 

e a agricultura biológica; e apoiar a 

autonomia dos agricultores e seu papel na 

transição; sublinha que a PAC é uma das 

políticas mais integradas e que é 

principalmente financiada a nível da UE e, 

por conseguinte, substitui a despesa 

nacional; 

Or. en 

 

Alteração  422 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Proposta de resolução 

N.º 77 

 

Proposta de resolução Alteração 

77. Afirma que a política agrícola 

comum (PAC) é fundamental para a 

segurança e autonomia alimentar, a 

preservação das populações rurais, o 

desenvolvimento sustentável e a 

disponibilização de alimentos de elevada 

qualidade e a preços acessíveis para os 

consumidores; assinala que as necessidades 

alimentares aumentaram, assim como a 

necessidade de desenvolver práticas 

agrícolas respeitadoras do ambiente e de 

combater as alterações climáticas; sublinha 

que a PAC é uma das políticas mais 

integradas e que é principalmente 

financiada a nível da UE e, por 

conseguinte, substitui a despesa nacional; 

77. Afirma que a política agrícola 

comum (PAC) é fundamental para a 

segurança e autonomia alimentar, a 

preservação das populações rurais, o 

desenvolvimento sustentável e a 

disponibilização de alimentos de elevada 

qualidade e a preços acessíveis para os 

consumidores; assinala que as necessidades 

alimentares aumentaram, assim como a 

necessidade de desenvolver práticas 

agrícolas respeitadoras do ambiente e de 

combater as alterações climáticas; 

reconhece o papel da agricultura e da 

silvicultura sustentáveis enquanto 

componentes fundamentais da atividade 

da UE no âmbito da luta contra as 

alterações climáticas, a perda de 

biodiversidade e a promoção da 

sustentabilidade ambiental; recorda que o 

próximo QFP deve orientar a PAC pós-

2020 para uma política agrícola equitativa 

e eficaz, que tenha como principal 

objetivo facilitar a transição para um 



 

AM\1144763PT.docx 119/158 PE616.896v01-00 

 PT 

sistema alimentar e agrícola sustentável 

na Europa, e salienta a necessidade de 

garantir um financiamento à altura das 

metas estabelecidas; congratula-se com a 

abordagem estratégica da Comissão 

apresentada na comunicação «O futuro 

dos alimentos e da agricultura na UE», 

que proporciona aos Estados-Membros 

uma maior flexibilidade para 

encontrarem os meios adequados para 

orientar o seu setor agrícola, da maneira 

mais eficaz, na via da consecução dos 

objetivos ambientais comuns; sublinha 

que a PAC é uma das políticas mais 

integradas e que é principalmente 

financiada a nível da UE e, por 

conseguinte, substitui a despesa nacional; 

Or. en 

 

Alteração  423 

Răzvan Popa 

 

Proposta de resolução 

N.º 77 

 

Proposta de resolução Alteração 

77. Afirma que a política agrícola 

comum (PAC) é fundamental para a 

segurança e autonomia alimentar, a 

preservação das populações rurais, o 

desenvolvimento sustentável e a 

disponibilização de alimentos de elevada 

qualidade e a preços acessíveis para os 

consumidores; assinala que as necessidades 

alimentares aumentaram, assim como a 

necessidade de desenvolver práticas 

agrícolas respeitadoras do ambiente e de 

combater as alterações climáticas; sublinha 

que a PAC é uma das políticas mais 

integradas e que é principalmente 

financiada a nível da UE e, por 

conseguinte, substitui a despesa nacional; 

77. Afirma que a política agrícola 

comum (PAC) é fundamental para a 

segurança e autonomia alimentar, a 

preservação das populações rurais, o 

desenvolvimento sustentável e a 

disponibilização de alimentos de elevada 

qualidade e a preços acessíveis para os 

consumidores; assinala que as necessidades 

alimentares aumentaram, assim como a 

necessidade de desenvolver práticas 

agrícolas respeitadoras do ambiente e de 

combater as alterações climáticas; sublinha 

que a PAC é uma das políticas mais 

integradas e que é principalmente 

financiada a nível da UE e, por 

conseguinte, substitui a despesa nacional; 

salienta que a PAC deve estar à altura de 

responder aos desafios futuros, uma vez 

que é um dos pilares fundamentais da 
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UE, e considera que uma PAC pós-2020 

de dois pilares, atualizada e simplificada, 

deverá atuar de forma equilibrada, 

fornecendo alimentos a preços razoáveis 

aos consumidores e contribuindo para a 

sustentabilidade nas zonas rurais, sem 

que a sua revisão prejudique a própria 

essência da PAC; 

Or. en 

 

Alteração  424 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Proposta de resolução 

N.º 77 

 

Proposta de resolução Alteração 

77. Afirma que a política agrícola 

comum (PAC) é fundamental para a 

segurança e autonomia alimentar, a 

preservação das populações rurais, o 

desenvolvimento sustentável e a 

disponibilização de alimentos de elevada 

qualidade e a preços acessíveis para os 

consumidores; assinala que as necessidades 

alimentares aumentaram, assim como a 

necessidade de desenvolver práticas 

agrícolas respeitadoras do ambiente e de 

combater as alterações climáticas; sublinha 

que a PAC é uma das políticas mais 

integradas e que é principalmente 

financiada a nível da UE e, por 

conseguinte, substitui a despesa nacional; 

77. Afirma que a política agrícola 

comum (PAC) é fundamental para a 

segurança e autonomia alimentar, a 

preservação das populações rurais, o 

desenvolvimento sustentável e a 

disponibilização de alimentos de elevada 

qualidade e a preços acessíveis para os 

consumidores; refere a necessidade de 

associar diretamente os pagamentos 

agrícolas à geração de bens públicos, 

como a água, a biodiversidade e a 

proteção do clima, bem como a criação de 

animais de acordo com os princípios do 

bem-estar animal; assinala que as 

necessidades alimentares aumentaram, 

assim como a necessidade de desenvolver 

práticas agrícolas respeitadoras do 

ambiente e de combater as alterações 

climáticas; sublinha que a PAC é uma das 

políticas mais integradas e que é 

principalmente financiada a nível da UE e, 

por conseguinte, substitui a despesa 

nacional; 

Or. en 
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Alteração  425 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Proposta de resolução 

N.º 77 

 

Proposta de resolução Alteração 

77. Afirma que a política agrícola 

comum (PAC) é fundamental para a 

segurança e autonomia alimentar, a 

preservação das populações rurais, o 

desenvolvimento sustentável e a 

disponibilização de alimentos de elevada 

qualidade e a preços acessíveis para os 

consumidores; assinala que as necessidades 

alimentares aumentaram, assim como a 

necessidade de desenvolver práticas 

agrícolas respeitadoras do ambiente e de 

combater as alterações climáticas; sublinha 

que a PAC é uma das políticas mais 

integradas e que é principalmente 

financiada a nível da UE e, por 

conseguinte, substitui a despesa nacional; 

77. Afirma que a política agrícola 

comum (PAC) é fundamental para a 

segurança e autonomia alimentar da 

União, a preservação e o desenvolvimento 

dos territórios rurais, o desenvolvimento 

sustentável e a disponibilização de 

alimentos de elevada qualidade e a preços 

acessíveis para os consumidores; assinala 

que as necessidades alimentares e 

sanitárias aumentaram, assim como a 

necessidade de apoiar a transição da 

agricultura europeia para práticas 

agrícolas mais respeitadoras do ambiente e 

concorrentes para o combate às alterações 

climáticas; sublinha que a PAC, sendo uma 

das políticas europeias mais integradas, é 

principalmente financiada a nível da UE e, 

por conseguinte, substitui a despesa 

nacional; 

Or. fr 

 

Alteração  426 

Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Eric Andrieu 

 

Proposta de resolução 

N.º 77 

 

Proposta de resolução Alteração 

77. Afirma que a política agrícola 

comum (PAC) é fundamental para a 

segurança e autonomia alimentar, a 

preservação das populações rurais, o 

desenvolvimento sustentável e a 

disponibilização de alimentos de elevada 

qualidade e a preços acessíveis para os 

consumidores; assinala que as necessidades 

alimentares aumentaram, assim como a 

77. Afirma que a política agrícola 

comum (PAC) é fundamental para a 

segurança e autonomia alimentar, a 

preservação das populações rurais, o 

desenvolvimento sustentável e a 

disponibilização de alimentos de elevada 

qualidade e a preços acessíveis para os 

consumidores; assinala a necessidade de 

ter uma política agrícola comum que 
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necessidade de desenvolver práticas 

agrícolas respeitadoras do ambiente e de 

combater as alterações climáticas; sublinha 

que a PAC é uma das políticas mais 

integradas e que é principalmente 

financiada a nível da UE e, por 

conseguinte, substitui a despesa nacional; 

garanta a segurança dos rendimentos dos 

agricultores, o ambiente, o clima e a 

saúde; assinala que as necessidades 

alimentares aumentaram, assim como a 

necessidade de desenvolver práticas 

agrícolas respeitadoras do ambiente e de 

combater as alterações climáticas; sublinha 

que a PAC é uma das políticas mais 

integradas e que é principalmente 

financiada a nível da UE e, por 

conseguinte, substitui a despesa nacional; 

Or. en 

 

Alteração  427 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Gérard Deprez, 

Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Nils Torvalds 

 

Proposta de resolução 

N.º 77 

 

Proposta de resolução Alteração 

77. Afirma que a política agrícola 

comum (PAC) é fundamental para a 

segurança e autonomia alimentar, a 

preservação das populações rurais, o 

desenvolvimento sustentável e a 

disponibilização de alimentos de elevada 

qualidade e a preços acessíveis para os 

consumidores; assinala que as necessidades 

alimentares aumentaram, assim como a 

necessidade de desenvolver práticas 

agrícolas respeitadoras do ambiente e de 

combater as alterações climáticas; sublinha 

que a PAC é uma das políticas mais 

integradas e que é principalmente 

financiada a nível da UE e, por 

conseguinte, substitui a despesa nacional; 

77. Afirma que a política agrícola 

comum (PAC) é fundamental para a 

segurança e autonomia alimentar, a 

preservação das populações rurais, o 

desenvolvimento sustentável e a 

disponibilização de alimentos de elevada 

qualidade e a preços acessíveis para os 

consumidores; salienta a necessidade de 

garantir a produção agrícola em todas as 

partes da UE, bem como nas zonas com 

condicionalismos naturais; assinala que as 

necessidades alimentares aumentaram, 

assim como a necessidade de desenvolver 

práticas agrícolas respeitadoras do 

ambiente e de combater as alterações 

climáticas; sublinha que a PAC é uma das 

políticas mais integradas e que é 

principalmente financiada a nível da UE e, 

por conseguinte, substitui a despesa 

nacional; 

Or. en 
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Alteração  428 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant, Maria Noichl 

 

Proposta de resolução 

N.º 77 

 

Proposta de resolução Alteração 

77. Afirma que a política agrícola 

comum (PAC) é fundamental para a 

segurança e autonomia alimentar, a 

preservação das populações rurais, o 

desenvolvimento sustentável e a 

disponibilização de alimentos de elevada 

qualidade e a preços acessíveis para os 

consumidores; assinala que as necessidades 

alimentares aumentaram, assim como a 

necessidade de desenvolver práticas 

agrícolas respeitadoras do ambiente e de 

combater as alterações climáticas; sublinha 

que a PAC é uma das políticas mais 

integradas e que é principalmente 

financiada a nível da UE e, por 

conseguinte, substitui a despesa nacional; 

77. Afirma que a política agrícola 

comum (PAC) é fundamental para a 

segurança e autonomia alimentar, a 

preservação das populações rurais e 

recursos ambientais, o desenvolvimento 

sustentável e a disponibilização de 

alimentos de elevada qualidade e a preços 

acessíveis para os consumidores; assinala 

que as necessidades alimentares 

aumentaram, assim como a necessidade de 

desenvolver práticas agrícolas 

respeitadoras do ambiente e de combater as 

alterações climáticas; sublinha que a PAC 

é uma das políticas mais integradas e que é 

principalmente financiada a nível da UE e, 

por conseguinte, substitui a despesa 

nacional; acrescenta que deve ser 

atribuída maior prioridade aos pequenos 

agricultores; 

Or. en 

 

Alteração  429 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Proposta de resolução 

N.º 77 

 

Proposta de resolução Alteração 

77. Afirma que a política agrícola 

comum (PAC) é fundamental para a 

segurança e autonomia alimentar, a 

preservação das populações rurais, o 

desenvolvimento sustentável e a 

disponibilização de alimentos de elevada 

qualidade e a preços acessíveis para os 

consumidores; assinala que as necessidades 

alimentares aumentaram, assim como a 

77. Afirma que a política agrícola 

comum (PAC) é fundamental para a 

segurança e autonomia alimentar, a 

preservação das populações rurais, o 

desenvolvimento sustentável e a 

disponibilização de alimentos de elevada 

qualidade e a preços acessíveis para os 

consumidores; assinala que as necessidades 

alimentares aumentaram, assim como a 
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necessidade de desenvolver práticas 

agrícolas respeitadoras do ambiente e de 

combater as alterações climáticas; sublinha 

que a PAC é uma das políticas mais 

integradas e que é principalmente 

financiada a nível da UE e, por 

conseguinte, substitui a despesa nacional; 

necessidade de desenvolver práticas 

agrícolas respeitadoras do ambiente e de 

combater as alterações climáticas; de modo 

a que os cidadãos da UE entendam a 

lógica dos pagamentos agrícolas; sublinha 

que a PAC é uma das políticas mais 

integradas e que é principalmente 

financiada a nível da UE e, por 

conseguinte, substitui a despesa nacional; 

Or. en 

 

Alteração  430 

Tiemo Wölken 

 

Proposta de resolução 

N.º 77 

 

Proposta de resolução Alteração 

77. Afirma que a política agrícola 

comum (PAC) é fundamental para a 

segurança e autonomia alimentar, a 

preservação da, o desenvolvimento 

sustentável e a disponibilização de 

alimentos de elevada qualidade e a preços 

acessíveis para os consumidores 
populações rurais; assinala que as 

necessidades alimentares aumentaram, 

assim como a necessidade de desenvolver 

práticas agrícolas respeitadoras do 

ambiente e de combater as alterações 

climáticas; sublinha que a PAC é uma das 

políticas mais integradas e que é 

principalmente financiada a nível da UE e, 

por conseguinte, substitui a despesa 

nacional; 

77. Salienta que a política agrícola 

comum (PAC) tem sido fundamental para a 

segurança alimentar, a preservação das 

populações rurais e o desenvolvimento 

sustentável; assinala que as necessidades 

alimentares aumentaram, assim como a 

necessidade de desenvolver práticas 

agrícolas respeitadoras do ambiente e de 

combater as alterações climáticas; sublinha 

que a PAC é uma das políticas mais 

integradas e que é principalmente 

financiada a nível da UE e, por 

conseguinte, substitui a despesa nacional; 

está, por conseguinte, convicto de que a 

política deve evoluir no sentido de fazer 

face a estes desafios e de se tornar uma 

verdadeira política de utilização do solo, 

abrangendo alimentação e agricultura 

Or. en 

 

Alteração  431 

Inese Vaidere 
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Proposta de resolução 

N.º 77 

 

Proposta de resolução Alteração 

77. Afirma que a política agrícola 

comum (PAC) é fundamental para a 

segurança e autonomia alimentar, a 

preservação das populações rurais, o 

desenvolvimento sustentável e a 

disponibilização de alimentos de elevada 

qualidade e a preços acessíveis para os 

consumidores; assinala que as necessidades 

alimentares aumentaram, assim como a 

necessidade de desenvolver práticas 

agrícolas respeitadoras do ambiente e de 

combater as alterações climáticas; sublinha 

que a PAC é uma das políticas mais 

integradas e que é principalmente 

financiada a nível da UE e, por 

conseguinte, substitui a despesa nacional; 

77. Afirma que a política agrícola 

comum (PAC) é fundamental para a 

segurança e autonomia alimentar, a 

preservação das populações rurais e do 

emprego, o desenvolvimento sustentável e 

a disponibilização de alimentos de elevada 

qualidade e a preços acessíveis para os 

consumidores; assinala que as necessidades 

alimentares aumentaram, assim como a 

necessidade de desenvolver práticas 

agrícolas respeitadoras do ambiente e de 

combater as alterações climáticas; sublinha 

que a PAC é uma das políticas integradas 

mais bem sucedidas e que é 

principalmente financiada a nível da UE e, 

por conseguinte, substitui a despesa 

nacional; 

Or. en 

 

Alteração  432 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Proposta de resolução 

N.º 77 

 

Proposta de resolução Alteração 

77. Afirma que a política agrícola 

comum (PAC) é fundamental para a 

segurança e autonomia alimentar, a 

preservação das populações rurais, o 

desenvolvimento sustentável e a 

disponibilização de alimentos de elevada 

qualidade e a preços acessíveis para os 

consumidores; assinala que as necessidades 

alimentares aumentaram, assim como a 

necessidade de desenvolver práticas 

agrícolas respeitadoras do ambiente e de 

combater as alterações climáticas; sublinha 

que a PAC é uma das políticas mais 

integradas e que é principalmente 

77. Afirma que a política agrícola 

comum (PAC) é fundamental para a 

segurança e autonomia alimentar, a 

preservação das populações rurais, o 

desenvolvimento sustentável e a 

disponibilização de alimentos de elevada 

qualidade, saudáveis, sustentáveis e a 

preços acessíveis para os consumidores; 

assinala que as necessidades alimentares 

aumentaram, assim como a necessidade de 

desenvolver práticas agrícolas 

respeitadoras do ambiente e de combater as 

alterações climáticas; sublinha que a PAC 

é uma das políticas mais integradas e que é 
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financiada a nível da UE e, por 

conseguinte, substitui a despesa nacional; 

principalmente financiada a nível da UE e, 

por conseguinte, substitui a despesa 

nacional; 

Or. en 

 

Alteração  433 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Proposta de resolução 

N.º 77 

 

Proposta de resolução Alteração 

77. Afirma que a política agrícola 

comum (PAC) é fundamental para a 

segurança e autonomia alimentar, a 

preservação das populações rurais, o 

desenvolvimento sustentável e a 

disponibilização de alimentos de elevada 

qualidade e a preços acessíveis para os 

consumidores; assinala que as necessidades 

alimentares aumentaram, assim como a 

necessidade de desenvolver práticas 

agrícolas respeitadoras do ambiente e de 

combater as alterações climáticas; sublinha 

que a PAC é uma das políticas mais 

integradas e que é principalmente 

financiada a nível da UE e, por 

conseguinte, substitui a despesa nacional; 

77. Afirma que a política agrícola 

comum (PAC) contribui para a segurança 

alimentar, a preservação das populações 

rurais, o desenvolvimento sustentável e a 

disponibilização de alimentos de elevada 

qualidade e a preços acessíveis para os 

consumidores; assinala que as necessidades 

alimentares aumentaram, assim como a 

necessidade de desenvolver práticas 

agrícolas respeitadoras do ambiente e de 

combater as alterações climáticas; sublinha 

que a PAC é uma das políticas mais 

integradas e que é principalmente 

financiada a nível da UE e, por 

conseguinte, substitui a despesa nacional; 

Or. sv 

Alteração  434 

Bernd Kölmel 

 

Proposta de resolução 

N.º 77 

 

Proposta de resolução Alteração 

77. Afirma que a política agrícola 

comum (PAC) é fundamental para a 

segurança e autonomia alimentar, a 

preservação das populações rurais, o 

desenvolvimento sustentável e a 

77. Afirma que a política agrícola 

comum (PAC) tem sido fundamental para a 

segurança e autonomia alimentar, a 

preservação das populações rurais, o 

desenvolvimento sustentável e a 
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disponibilização de alimentos de elevada 

qualidade e a preços acessíveis para os 

consumidores; assinala que as necessidades 

alimentares aumentaram, assim como a 

necessidade de desenvolver práticas 

agrícolas respeitadoras do ambiente e de 

combater as alterações climáticas; 

sublinha que a PAC é uma das políticas 

mais integradas e que é principalmente 

financiada a nível da UE e, por 

conseguinte, substitui a despesa nacional; 

disponibilização de alimentos de elevada 

qualidade e a preços acessíveis para os 

consumidores; assinala que as necessidades 

alimentares aumentaram, assim como a 

necessidade de desenvolver práticas 

agrícolas respeitadoras do ambiente e de 

combater as alterações climáticas; 

considera, no entanto, que muitas ações 

da PAC podem ser mais bem conseguidas 
a nível nacional e questiona o seu valor 

acrescentado europeu; 

Or. en 

 

Alteração  435 

Ingeborg Gräßle 

 

Proposta de resolução 

N.º 77-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 77-A. Recorda as suas observações 1-A 

sobre a estrutura insustentável da despesa 

da PAC: 44,7 % do total das explorações 

agrícolas da União tiveram um 

rendimento anual inferior a 4 000 EUR e, 

em 2016, em média, os 10 % dos 

beneficiários de topo do apoio direto da 

PAC receberam cerca de 60% dos 

pagamentos1-B; realça que, em períodos 

de volatilidade ou crise, as explorações 

agrícolas de maior dimensão não carecem 

necessariamente do mesmo nível de apoio 

para estabilizar o rendimento agrícola que 

as explorações agrícolas mais pequenas, 

uma vez que beneficiam muitas vezes de 

potenciais economias de escala que as 

tornam provavelmente mais resilientes; 

considera que os regimes de 

financiamento da PAC poderiam centrar-

se mais nos agricultores sujeitos a 

condicionalismos especiais: pequenas 

explorações agrícolas, em particular as 

que têm menos de 15ha de terra, zonas 

difíceis do ponto de vista climático e 

geográfico e regiões de fraca densidade 
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populacional, sendo que para as 

explorações com mais de 100ha de terra, 

deve haver uma redução gradual dos 

pagamentos; 

 __________________ 

 1-AVer ponto 207 da sua resolução, 27 de abril de 

2017, que contém as observações que constituem 

parte integrante das decisões sobre a quitação pela 

execução do orçamento geral da União Europeia 

para o exercício de 2015, Secção III – Comissão e 

agências de execução (Textos Aprovados, 

P8_TA(2016)0309). 

 1-B Ver os dados indicativos relativos à distribuição 

das ajudas, por categoria de dimensão das ajudas, 

recebidas no contexto da ajuda direta paga aos 

produtores nos termos do Regulamento (CE) n.º 

1307/2013 (exercício de 2016). 

Or. en 

 

Alteração  436 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Proposta de resolução 

N.º 77-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 77-A. Recorda as suas observações1-A 

sobre a estrutura insustentável da despesa 

da PAC: 44,7 % do total das explorações 

agrícolas da União tiveram um 

rendimento anual inferior a 4 000 EUR e, 

em média, 80 % dos beneficiários do 

apoio direto da PAC receberam cerca de 

20 % dos pagamentos; realça que, em 

períodos de volatilidade ou crise, as 

explorações agrícolas de maior dimensão 

não carecem necessariamente do mesmo 

nível de apoio para estabilizar o 

rendimento agrícola que as explorações 

agrícolas mais pequenas, uma vez que 

beneficiam muitas vezes de potenciais 

economias de escala que as tornam 

provavelmente mais resilientes; considera 

que os regimes de financiamento da PAC 

poderiam centrar-se mais nos agricultores 

sujeitos a condicionalismos especiais: 
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pequenas explorações agrícolas, zonas 

difíceis do ponto de vista climático e 

geográfico e regiões de fraca densidade 

populacional; 

 __________________ 

 1-AVer ponto 207 da sua resolução, 27 de abril de 

2017, que contém as observações que constituem 

parte integrante das decisões sobre a quitação pela 

execução do orçamento geral da União Europeia 

para o exercício de 2015, Secção III – Comissão e 

agências de execução (Textos Aprovados, 

P8_TA(2016)0309). 

Or. en 

 

Alteração  437 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Proposta de resolução 

N.º 77-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 77-B. Insta a Comissão a avaliar, no 

âmbito das suas reflexões sobre uma PAC 

simplificada e modernizada, se uma 

diferente conceção de política ou modelo 

de distribuição de pagamentos diretos 

pode propiciar uma melhor forma de 

ajustar os fundos públicos aos objetivos 

agroambientais e da ação climática; 

salienta, no entanto, a necessidade de 

prever uma compensação financeira para 

cobrir os custos de manutenção de 

padrões elevados na produção de 

alimentos, bem como os altos custos de 

produção associados às condições 

climáticas difíceis em certas áreas 

geográficas, uma vez que os agricultores 

europeus têm muitas vezes dificuldade em 

enfrentar a concorrência mundial; 

Or. en 
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Alteração  438 

Bernd Kölmel 

 

Proposta de resolução 

N.º 78 

 

Proposta de resolução Alteração 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto 

no próximo QFP, uma vez que estes 

geram um claro valor acrescentado 

europeu e reforçam o Mercado Único, 

evitando distorções da concorrência entre 

Estados-Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

realça a necessidade de aumentar o 

financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao 

Afastamento e à Insularidade (POSEI); 

conclui, por conseguinte, que o 

orçamento da PAC para a UE-27 no 

próximo QFP deve ser, pelo menos, 

mantido ao nível atual; 

78. Espera que o envelope global da 

PAC seja reduzido até 30% do nível atual 

no próximo QFP; congratula-se com as 

tentativas de renacionalizar e cofinanciar 

a PAC nas áreas em que não seja possível 

demonstrar o respetivo valor 

acrescentado; 

Or. en 

 

Alteração  439 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 78 

 

Proposta de resolução Alteração 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto 

no próximo QFP, uma vez que estes 

geram um claro valor acrescentado 

europeu e reforçam o Mercado Único, 

78. salienta que 30 % dos subsídios da 

PAC destinam-se a 1 % dos agricultores 

que recebem mais de 50 000 euros por 

ano e por beneficiário; propõe, por 

conseguinte, estabelecer um limite para os 
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evitando distorções da concorrência entre 

Estados-Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

realça a necessidade de aumentar o 

financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao 

Afastamento e à Insularidade (POSEI); 
conclui, por conseguinte, que o orçamento 

da PAC para a UE-27 no próximo QFP 

deve ser, pelo menos, mantido ao nível 

atual; 

pagamentos diretos de 50 000 euros por 

ano e por beneficiário; insiste em que 

parte dessas economias devem ser 

redistribuídas de forma justa e sustentável 

no orçamento da PAC, visando 

principalmente os novos e pequenos 

agricultores, a agricultura biológica...; 

insiste no facto de que apenas 1 % dos 

agricultores da UE seriam afetados por 

tal limite; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

conclui, por conseguinte, que o orçamento 

da PAC no próximo QFP deve ser 

ligeiramente reduzido, de forma justa e 

sustentável; 

Or. en 

 

Alteração  440 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Proposta de resolução 

N.º 78 

 

Proposta de resolução Alteração 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto no 

próximo QFP, uma vez que estes geram 

um claro valor acrescentado europeu e 

reforçam o Mercado Único, evitando 

distorções da concorrência entre Estados-

Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

realça a necessidade de aumentar o 

financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao Afastamento 

e à Insularidade (POSEI); conclui, por 

conseguinte, que o orçamento da PAC para 

78. Solicita que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto no 

próximo QFP, uma vez que estes possuem 

um claro valor acrescentado europeu e 

reforçam o Mercado Único, evitando 

distorções da concorrência entre Estados-

Membros e proporcionando aos 

agricultores um primeiro nível de 

rendimento, elemento indispensável da 

viabilidade das explorações agrícolas; 

opõe-se a qualquer renacionalização da 

política agrícola comum e a qualquer 

forma de cofinanciamento nacional dos 

pagamentos diretos; realça a necessidade 

de reformular a reserva para crises no 

setor agrícola em benefício de um fundo 

para as crises agrícolas, cuja gestão não 

seria abrangida pelo princípio orçamental 

da anualidade e permitiria, por 
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a UE-27 no próximo QFP deve ser, pelo 

menos, mantido ao nível atual; 
conseguinte, transferências de dotações 

entre exercícios, com vista a responder de 

forma eficaz às várias crises cíclicas que 

afetam os setores agrícolas sensíveis; 

considera essencial apoiar o 

desenvolvimento de instrumentos de 

gestão de crise e dos riscos e de 

organização da fileira que possam atenuar 

a volatilidade dos preços; insta a um 

aumento do financiamento do Programa de 

Opções Específicas para fazer face ao 

Afastamento e à Insularidade (POSEI); 

conclui, por conseguinte, que o orçamento 

da PAC para a UE-27 no próximo QFP 

deve ser, pelo menos, mantido ao nível 

atual; 

Or. fr 

 

Alteração  441 

Tiemo Wölken 

 

Proposta de resolução 

N.º 78 

 

Proposta de resolução Alteração 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto 

no próximo QFP, uma vez que estes 

geram um claro valor acrescentado 

europeu e reforçam o Mercado Único, 

evitando distorções da concorrência entre 

Estados-Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

realça a necessidade de aumentar o 

financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao Afastamento 

e à Insularidade (POSEI); conclui, por 

conseguinte, que o orçamento da PAC 

para a UE-27 no próximo QFP deve ser, 

78. Opõe-se a qualquer 

renacionalização da futura Política de 

Utilização dos Solos; realça a necessidade 

de aumentar o financiamento em 

consonância com as respostas às várias 

crises cíclicas em setores sensíveis, a fim 

de criar novos instrumentos que possam 

atenuar a volatilidade dos preços e 

aumentar o financiamento do Programa de 

Opções Específicas para fazer face ao 

Afastamento e à Insularidade (POSEI); 
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pelo menos, mantido ao nível atual; 

Or. en 

 

Alteração  442 

Răzvan Popa 

 

Proposta de resolução 

N.º 78 

 

Proposta de resolução Alteração 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto no 

próximo QFP, uma vez que estes geram 

um claro valor acrescentado europeu e 

reforçam o Mercado Único, evitando 

distorções da concorrência entre Estados-

Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

realça a necessidade de aumentar o 

financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao Afastamento 

e à Insularidade (POSEI); conclui, por 

conseguinte, que o orçamento da PAC para 

a UE-27 no próximo QFP deve ser, pelo 

menos, mantido ao nível atual; 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto no 

próximo QFP, uma vez que estes geram 

um claro valor acrescentado europeu e 

reforçam o Mercado Único, evitando 

distorções da concorrência entre Estados-

Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

realça a necessidade de aumentar o 

financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao Afastamento 

e à Insularidade (POSEI); conclui, por 

conseguinte, que o orçamento da PAC para 

a UE-27 no próximo QFP deve ser, pelo 

menos, mantido ao nível atual; salienta 

que a convergência dos pagamentos 

diretos é essencial para a realização de 

um mercado único justo no domínio da 

agricultura, sendo que medidas que visem 

a convergência e pagamentos diretos sem 

limite são princípios essenciais para o 

objetivo de garantir condições equitativas; 

Or. en 

 

Alteração  443 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Nils 
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Torvalds 

 

Proposta de resolução 

N.º 78 

 

Proposta de resolução Alteração 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto no 

próximo QFP, uma vez que estes geram 

um claro valor acrescentado europeu e 

reforçam o Mercado Único, evitando 

distorções da concorrência entre Estados-

Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

realça a necessidade de aumentar o 

financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao Afastamento 

e à Insularidade (POSEI); conclui, por 

conseguinte, que o orçamento da PAC para 

a UE-27 no próximo QFP deve ser, pelo 

menos, mantido ao nível atual; 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto no 

próximo QFP, uma vez que estes geram 

um claro valor acrescentado europeu e 

reforçam o Mercado Único, evitando 

distorções da concorrência entre Estados-

Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

tendo em conta a importância de manter a 

variedade de medidas, incluindo a ajuda 

associada, à disposição dos Estados-

Membros por forma a manter a produção 

em setores vitais para áreas vulneráveis 

sem efeito de distorção no mercado 

interno, realça a necessidade de aumentar 

o financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao Afastamento 

e à Insularidade (POSEI); conclui, por 

conseguinte, que o orçamento da PAC para 

a UE-27 no próximo QFP deve ser, pelo 

menos, mantido ao nível atual; 

Or. en 

 

Alteração  444 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Czesław Adam Siekierski 

 

Proposta de resolução 

N.º 78 

 

Proposta de resolução Alteração 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto no 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto no 



 

AM\1144763PT.docx 135/158 PE616.896v01-00 

 PT 

próximo QFP, uma vez que estes geram 

um claro valor acrescentado europeu e 

reforçam o Mercado Único, evitando 

distorções da concorrência entre 

Estados-Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

realça a necessidade de aumentar o 

financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao Afastamento 

e à Insularidade (POSEI); conclui, por 

conseguinte, que o orçamento da PAC para 

a UE-27 no próximo QFP deve ser, pelo 

menos, mantido ao nível atual; 

próximo QFP, uma vez que estes geram 

um claro valor acrescentado europeu e 

reforçam o Mercado Único, evitando 

distorções da concorrência entre 

Estados-Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

salienta ainda que o nivelamento dos 

pagamentos diretos entre 

Estados-Membros é essencial para 

assegurar condições de concorrência 

equitativas no Mercado Único da UE; 

realça a necessidade de aumentar o 

financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao Afastamento 

e à Insularidade (POSEI); conclui, por 

conseguinte, que o orçamento da PAC para 

a UE-27 no próximo QFP deve ser, pelo 

menos, mantido ao nível atual; 

Or. pl 

Alteração  445 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Sofia Ribeiro 

 

Proposta de resolução 

N.º 78 

 

Proposta de resolução Alteração 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto 

no próximo QFP, uma vez que estes 
geram um claro valor acrescentado europeu 

e reforçam o Mercado Único, evitando 

distorções da concorrência entre Estados-

Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

realça a necessidade de aumentar o 

financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

setores sensíveis, a fim de criar novos 

78. Salienta que o orçamento da PAC 

para a UE-27 no próximo QFP deve ser, 

pelo menos, mantido ao seu nível atual, a 

preços correntes, incluindo o montante 

global dos pagamentos diretos e do 

desenvolvimento rural; salienta que os 

pagamentos diretos geram um claro valor 

acrescentado europeu e reforçam o 

Mercado Único, evitando distorções da 

concorrência entre Estados-Membros; 

opõe-se a qualquer renacionalização e a 

qualquer cofinanciamento nacional no que 

respeita aos pagamentos diretos; realça a 
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instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao Afastamento 

e à Insularidade (POSEI); conclui, por 

conseguinte, que o orçamento da PAC 
para a UE-27 no próximo QFP deve ser, 

pelo menos, mantido ao nível atual; 

necessidade de aumentar o financiamento 

em consonância com as respostas às várias 

crises cíclicas em setores sensíveis, a fim 

de criar novos instrumentos que possam 

atenuar a volatilidade dos preços e 

aumentar o financiamento do Programa de 

Opções Específicas para fazer face ao 

Afastamento e à Insularidade (POSEI); 

Insta a Comissão a assegurar o quadro 

jurídico e financeiro necessário para a 

cadeia de abastecimento alimentar, a fim 

de combater as práticas comerciais 

desleais; 

Or. en 

 

Alteração  446 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Proposta de resolução 

N.º 78 

 

Proposta de resolução Alteração 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto 

no próximo QFP, uma vez que estes 

geram um claro valor acrescentado 

europeu e reforçam o Mercado Único, 

evitando distorções da concorrência entre 

Estados-Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

realça a necessidade de aumentar o 

financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao Afastamento 

e à Insularidade (POSEI); conclui, por 

conseguinte, que o orçamento da PAC para 

a UE-27 no próximo QFP deve ser, pelo 

menos, mantido ao nível atual; 

78. Questiona qualquer 

renacionalização e qualquer 

cofinanciamento nacional no que respeita 

aos pagamentos diretos; realça a 

necessidade de aumentar o financiamento 

em consonância com as respostas às várias 

crises cíclicas em setores sensíveis, a fim 

de criar novos instrumentos que possam 

atenuar a volatilidade dos preços e 

aumentar o financiamento do Programa de 

Opções Específicas para fazer face ao 

Afastamento e à Insularidade (POSEI); 

conclui, por conseguinte, que o orçamento 

da PAC no próximo QFP deve ser definido 

a um nível que permita responder às 

verdadeiras necessidades da agricultura 

europeia 

Or. en 
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Alteração  447 

John Howarth, Paul Brannen 

 

Proposta de resolução 

N.º 78 

 

Proposta de resolução Alteração 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto no 

próximo QFP, uma vez que estes geram 

um claro valor acrescentado europeu e 

reforçam o Mercado Único, evitando 

distorções da concorrência entre Estados-

Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

realça a necessidade de aumentar o 

financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao Afastamento 

e à Insularidade (POSEI); conclui, por 

conseguinte, que o orçamento da PAC para 

a UE-27 no próximo QFP deve ser, pelo 

menos, mantido ao nível atual; 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto no 

próximo QFP, uma vez que estes geram 

um claro valor acrescentado europeu e 

reforçam o Mercado Único, evitando 

distorções da concorrência entre Estados-

Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

realça a necessidade de aumentar o 

financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao Afastamento 

e à Insularidade (POSEI); conclui, por 

conseguinte, que o orçamento da PAC para 

a UE-27 no próximo QFP deve ser, pelo 

menos, mantido ao nível atual; sujeito a 

uma análise da base dos pagamentos da 

PAC a fim de abordar de forma mais 

eficaz as questões e obrigações agrícolas, 

rurais e ambientais do setor; 

Or. en 

 

Alteração  448 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Proposta de resolução 

N.º 78 

 

Proposta de resolução Alteração 

78. Espera que o montante global dos 78. Espera que o montante global dos 
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pagamentos diretos seja mantido intacto no 

próximo QFP, uma vez que estes geram 

um claro valor acrescentado europeu e 

reforçam o Mercado Único, evitando 

distorções da concorrência entre Estados-

Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

realça a necessidade de aumentar o 

financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao Afastamento 

e à Insularidade (POSEI); conclui, por 

conseguinte, que o orçamento da PAC para 

a UE-27 no próximo QFP deve ser, pelo 

menos, mantido ao nível atual; 

pagamentos diretos seja mantido intacto no 

próximo QFP, uma vez que estes geram 

um claro valor acrescentado europeu e 

reforçam o Mercado Único, evitando 

distorções da concorrência entre Estados-

Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

realça a necessidade de aumentar o 

financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao Afastamento 

e à Insularidade (POSEI); salienta o facto 

de que os dinheiros públicos destinados a 

bens públicos gerados no setor da 

agricultura devem estar no centro do 

próximo QFP; conclui, por conseguinte, 

que o orçamento da PAC para a UE-27 no 

próximo QFP deve ser, pelo menos, 

mantido ao nível atual; 

Or. en 

 

Alteração  449 

Inese Vaidere 

 

Proposta de resolução 

N.º 78 

 

Proposta de resolução Alteração 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto no 

próximo QFP, uma vez que estes geram 

um claro valor acrescentado europeu e 

reforçam o Mercado Único, evitando 

distorções da concorrência entre Estados-

Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

realça a necessidade de aumentar o 

financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto no 

próximo QFP, uma vez que estes geram 

um claro valor acrescentado europeu e 

reforçam o Mercado Único com a 

conclusão da convergência dos 

pagamentos diretos da política agrícola 

comum no próximo período do CFP, o 

que evita distorções da concorrência entre 

Estados-Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 
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setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao Afastamento 

e à Insularidade (POSEI); conclui, por 

conseguinte, que o orçamento da PAC para 

a UE-27 no próximo QFP deve ser, pelo 

menos, mantido ao nível atual; 

realça a necessidade de aumentar o 

financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao Afastamento 

e à Insularidade (POSEI); conclui, por 

conseguinte, que o orçamento da PAC para 

a UE-27 no próximo QFP deve ser, pelo 

menos, mantido ao nível atual; 

Or. en 

 

Alteração  450 

Ingeborg Gräßle 

 

Proposta de resolução 

N.º 78 

 

Proposta de resolução Alteração 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto no 

próximo QFP, uma vez que estes geram 

um claro valor acrescentado europeu e 

reforçam o Mercado Único, evitando 

distorções da concorrência entre Estados-

Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

realça a necessidade de aumentar o 

financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao Afastamento 

e à Insularidade (POSEI); conclui, por 

conseguinte, que o orçamento da PAC 

para a UE-27 no próximo QFP deve ser, 

pelo menos, mantido ao nível atual; 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto no 

próximo QFP, uma vez que estes geram 

um claro valor acrescentado europeu e 

reforçam o Mercado Único, evitando 

distorções da concorrência entre Estados-

Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

realça a necessidade de aumentar o 

financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao Afastamento 

e à Insularidade (POSEI); 

Or. en 
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Alteração  451 

Eider Gardiazabal Rubial, Maria Noichl 

 

Proposta de resolução 

N.º 78 

 

Proposta de resolução Alteração 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto no 

próximo QFP, uma vez que estes geram 

um claro valor acrescentado europeu e 

reforçam o Mercado Único, evitando 

distorções da concorrência entre Estados-

Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

realça a necessidade de aumentar o 

financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao Afastamento 

e à Insularidade (POSEI); conclui, por 

conseguinte, que o orçamento da PAC para 

a UE-27 no próximo QFP deve ser, pelo 

menos, mantido ao nível atual; 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto no 

próximo QFP, uma vez que estes geram 

um claro valor acrescentado europeu e 

reforçam o Mercado Único, evitando 

distorções da concorrência entre Estados-

Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e extensão do 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

salienta a necessidade de uma sólida 

dotação financeira para responder aos 

novos desafios; realça a necessidade de 

aumentar o financiamento em consonância 

com as respostas às várias crises cíclicas 

em setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao Afastamento 

e à Insularidade (POSEI); conclui, por 

conseguinte, que o orçamento da PAC para 

a UE-27 no próximo QFP deve ser, pelo 

menos, mantido ao nível atual; 

Or. en 

 

Alteração  452 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Jan Huitema, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposta de resolução 

N.º 78 

 

Proposta de resolução Alteração 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto no 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto no 
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próximo QFP, uma vez que estes geram 

um claro valor acrescentado europeu e 

reforçam o Mercado Único, evitando 

distorções da concorrência entre Estados-

Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

realça a necessidade de aumentar o 

financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao Afastamento 

e à Insularidade (POSEI); conclui, por 

conseguinte, que o orçamento da PAC para 

a UE-27 no próximo QFP deve ser, pelo 

menos, mantido ao nível atual; 

próximo QFP, uma vez que estes geram 

um claro valor acrescentado europeu e 

reforçam o Mercado Único, evitando 

distorções da concorrência entre Estados-

Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização total a esse respeito realça 

a necessidade de aumentar o financiamento 

em consonância com as respostas às várias 

crises cíclicas em setores sensíveis, a fim 

de criar novos instrumentos que possam 

atenuar a volatilidade dos preços e 

aumentar o financiamento do Programa de 

Opções Específicas para fazer face ao 

Afastamento e à Insularidade (POSEI); 

conclui, por conseguinte, que o orçamento 

da PAC para a UE-27 no próximo QFP 

deve receber um financiamento adequado 

com base numa análise das necessidades 

e tendo em conta a avaliação da 

implementação da política; 

Or. en 

 

Alteração  453 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Proposta de resolução 

N.º 78 

 

Proposta de resolução Alteração 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto no 

próximo QFP, uma vez que estes geram 

um claro valor acrescentado europeu e 

reforçam o Mercado Único, evitando 

distorções da concorrência entre Estados-

Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

realça a necessidade de aumentar o 

financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos da PAC seja mantido intacto 

no próximo QFP, uma vez que estes geram 

um claro valor acrescentado europeu e 

reforçam o Mercado Único, evitando 

distorções da concorrência entre Estados-

Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

realça a necessidade de aumentar o 

financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 
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Específicas para fazer face ao Afastamento 

e à Insularidade (POSEI); conclui, por 

conseguinte, que o orçamento da PAC para 

a UE-27 no próximo QFP deve ser, pelo 

menos, mantido ao nível atual; 

Específicas para fazer face ao Afastamento 

e à Insularidade (POSEI); conclui, por 

conseguinte, que o orçamento da PAC para 

a UE-27 no próximo QFP deve ser, pelo 

menos, mantido ao nível atual; 

Or. en 

 

Alteração  454 

Marco Valli 

 

Proposta de resolução 

N.º 78 

 

Proposta de resolução Alteração 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto no 

próximo QFP, uma vez que estes geram 

um claro valor acrescentado europeu e 

reforçam o Mercado Único, evitando 

distorções da concorrência entre Estados-

Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

realça a necessidade de aumentar o 

financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao Afastamento 

e à Insularidade (POSEI); conclui, por 

conseguinte, que o orçamento da PAC para 

a UE-27 no próximo QFP deve ser, pelo 

menos, mantido ao nível atual; 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto no 

próximo QFP, uma vez que estes geram 

um valor acrescentado europeu e reforçam 

o Mercado Único, evitando distorções da 

concorrência entre Estados-Membros; 

opõe-se a qualquer renacionalização e a 

qualquer cofinanciamento nacional a esse 

respeito; realça a necessidade de aumentar 

o financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao Afastamento 

e à Insularidade (POSEI); conclui, por 

conseguinte, que o orçamento da PAC para 

a UE-27 no próximo QFP deve ser, pelo 

menos, mantido ao nível atual; 

Or. it 

 

Alteração  455 

Nicola Caputo 

 

Proposta de resolução 

N.º 78 
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Proposta de resolução Alteração 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto no 

próximo QFP, uma vez que estes geram 

um claro valor acrescentado europeu e 

reforçam o Mercado Único, evitando 

distorções da concorrência entre Estados-

Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

realça a necessidade de aumentar o 

financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao Afastamento 

e à Insularidade (POSEI); conclui, por 

conseguinte, que o orçamento da PAC para 

a UE-27 no próximo QFP deve ser, pelo 

menos, mantido ao nível atual; 

78. Espera que o montante global dos 

pagamentos diretos seja mantido intacto no 

próximo QFP, uma vez que estes geram 

um claro valor acrescentado europeu e 

reforçam o Mercado Único, evitando 

distorções da concorrência entre Estados-

Membros; opõe-se a qualquer 

renacionalização e a qualquer 

cofinanciamento nacional a esse respeito; 

realça a necessidade de aumentar o 

financiamento em consonância com as 

respostas às várias crises cíclicas em 

setores sensíveis, a fim de criar novos 

instrumentos que possam atenuar a 

volatilidade dos preços e aumentar o 

financiamento do Programa de Opções 

Específicas para fazer face ao Afastamento 

e à Insularidade (POSEI); conclui, por 

conseguinte, que o orçamento da PAC para 

a UE-27 no próximo QFP deve ser 

aumentado; 

Or. it 

 

Alteração  456 

Nicola Caputo, Kathleen Van Brempt 

 

Proposta de resolução 

N.º 78-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 78-A. Considera que o próximo QFP 

deve prover fundos suficientes para travar 

a perda de biodiversidade, através do 

reforço do programa LIFE e do 

estabelecimento de uma linha de 

financiamento para a rede transeuropeia 

Natura 2000 (RTE-N); exorta a Comissão 

a assegurar que os futuros instrumentos 

financeiros para a agricultura e o 

desenvolvimento rural e regional incluam 

dotações específicas para a biodiversidade 

e a gestão da rede Natura 2000, no âmbito 
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de uma cogestão pelas autoridades 

ambientais nacionais e regionais; 

Or. en 

 

Alteração  457 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Proposta de resolução 

N.º 78-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 78-A. Considera que o próximo QFP 

deve incluir fundos suficientes para 

prevenir a perda de biodiversidade, 

reforçando o programa LIFE e criando 

uma rubrica para infraestruturas 

ecológicas e um instrumento de 

financiamento da biodiversidade para a 

gestão, nomeadamente, da rede Natura 

2000; 

Or. fr 

 

Alteração  458 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Proposta de resolução 

N.º 78-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 78-A. Sublinha o papel fundamental da 

convergência dos pagamentos diretos 

entre os Estados-Membros para assegurar 

condições equitativas no mercado único 

europeu, a igualdade de tratamento dos 

cidadãos da UE e a implementação dos 

objetivos do Tratado em termos de coesão 

económica e social; 

Or. en 
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Alteração  459 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Proposta de resolução 

N.º 78-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 78-B. Refere que as numerosas zonas 

rurais da UE enfrentam graves 

problemas, como o baixo emprego, o 

subdesenvolvimento das infraestruturas 

técnicas e sociais, a falta ou o baixo nível 

de serviços básicos, o que, por sua vez, 

leva ao seu rápido despovoamento; 

salienta, por conseguinte, que estas zonas 

necessitam de mais apoio, ainda que os 

critérios para a distribuição dos fundos 

devem continuar a ter em conta as 

diferenças quanto ao nível de 

desenvolvimento rural nos Estados-

Membros; 

Or. en 

 

Alteração  460 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Proposta de resolução 

N.º 79 

 

Proposta de resolução Alteração 

79. Salienta a importância 

socioeconómica e ecológica do setor das 

pescas, a «economia azul», e do seu 

contributo para a autonomia alimentar da 

UE; observa que a política comum das 

pescas é um domínio da exclusiva 

competência da UE; frisa, neste contexto, 

a necessidade de preservar um fundo das 

pescas específico, substancial, 

independente e acessível para aplicar esta 

política; apela, no mínimo, a que o nível 

de dotações destinadas ao setor das pescas 

ao abrigo do atual QFP seja mantido e, 

caso surjam novas necessidades, a que as 

79. Salienta a importância 

socioeconómica e ecológica do ambiente 

marítimo, a «economia azul», e do seu 

contributo para a autonomia alimentar da 

UE; observa que a UE deve alcançar um 

bom estatuto ecológico dos seus mares, 

em conformidade com a Diretiva-Quadro 

Estratégia Marinha, nomeadamente 

através da política comum das pescas e da 

política marítima integrada; frisa, neste 

contexto, a necessidade de preservar um 

fundo para os oceanos duradouro, 

específico, substancial, independente e 

acessível para aplicar os objetivos da 
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dotações financeiras para os assuntos 

marítimos sejam aumentadas; alerta para 

as eventuais consequências negativas de 

um «Brexit duro» para este setor; assinala 

que outros instrumentos financeiros, para 

além de ajudas não reembolsáveis, podem 

proporcionar possibilidades de 

financiamento complementares; 

Diretiva-Quadro Estratégia Marinha; 

apela a que o nível de dotações destinadas 

ao Fundo Europeu dos Assuntos 

Marítimos e das Pescas ao abrigo do atual 

QFP seja mantido, tendo como objetivo a 

implantação na UE de uma pesca 

sustentável e exemplar; assinala que outros 

instrumentos financeiros, para além de 

ajudas não reembolsáveis, podem 

proporcionar possibilidades de 

financiamento complementares; 

Or. fr 

Alteração  461 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 79 

 

Proposta de resolução Alteração 

79. Salienta a importância 

socioeconómica e ecológica do setor das 

pescas, a «economia azul», e do seu 

contributo para a autonomia alimentar da 

UE; observa que a política comum das 

pescas é um domínio da exclusiva 

competência da UE; frisa, neste contexto, a 

necessidade de preservar um fundo das 

pescas específico, substancial, 

independente e acessível para aplicar esta 

política; apela, no mínimo, a que o nível de 

dotações destinadas ao setor das pescas ao 

abrigo do atual QFP seja mantido e, caso 

surjam novas necessidades, a que as 

dotações financeiras para os assuntos 

marítimos sejam aumentadas; alerta para as 

eventuais consequências negativas de um 

«Brexit duro» para este setor; assinala que 

outros instrumentos financeiros, para além 

de ajudas não reembolsáveis, podem 

proporcionar possibilidades de 

financiamento complementares; 

79. Salienta a importância 

socioeconómica e ecológica do setor das 

pescas, a «economia azul», e do seu 

contributo para a autonomia alimentar da 

UE; observa que a política comum das 

pescas é um domínio da exclusiva 

competência da UE; frisa, neste contexto, a 

necessidade de preservar um fundo das 

pescas específico, substancial, 

independente e acessível para aplicar esta 

política; apela, no mínimo, a que o nível de 

dotações destinadas ao setor das pescas ao 

abrigo do atual QFP seja mantido e, caso 

surjam novas necessidades, a que as 

dotações financeiras para os assuntos 

marítimos sejam aumentadas; alerta para as 

eventuais consequências negativas de um 

«Brexit duro» para este setor; assinala que 

outros instrumentos financeiros, para além 

de ajudas não reembolsáveis, podem 

proporcionar possibilidades de 

financiamento complementares; salienta 

que o Fundo de apoio à política das 

pescas é de importância fundamental para 

a promoção da transformação das pescas 
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numa indústria ambientalmente 

sustentável que permita manter o pescado 

em níveis abundantes e ter uma pesca 

lucrativa sem necessidade de apoio 

financeiro; é de opinião que o Fundo deve 

continuar a sua transformação, 

afastando-se dos subsídios diretos à frota 

e visando medidas destinadas a reduzir o 

impacto ambiental da pesca, fornecer 

alimentos saudáveis e seguros e garantir 

verbas suficientes para a investigação 

científica e controlos pesqueiros; 

Or. en 

 

Alteração  462 

Marco Valli 

 

Proposta de resolução 

N.º 79 

 

Proposta de resolução Alteração 

79. Salienta a importância 

socioeconómica e ecológica do setor das 

pescas, a «economia azul», e do seu 

contributo para a autonomia alimentar da 

UE; observa que a política comum das 

pescas é um domínio da exclusiva 

competência da UE; frisa, neste contexto, a 

necessidade de preservar um fundo das 

pescas específico, substancial, 

independente e acessível para aplicar esta 

política; apela, no mínimo, a que o nível de 

dotações destinadas ao setor das pescas ao 

abrigo do atual QFP seja mantido e, caso 

surjam novas necessidades, a que as 

dotações financeiras para os assuntos 

marítimos sejam aumentadas; alerta para 

as eventuais consequências negativas de 

um «Brexit duro» para este setor; assinala 

que outros instrumentos financeiros, para 

além de ajudas não reembolsáveis, podem 

proporcionar possibilidades de 

financiamento complementares; 

79. Salienta a importância 

socioeconómica e ecológica do setor das 

pescas, da «economia azul» e do 

«crescimento azul», e do seu contributo 

para a autonomia alimentar da UE; observa 

que a política comum das pescas é um 

domínio da exclusiva competência da UE, 

mas, ao mesmo tempo, exorta à 

regionalização do setor, sobretudo no que 

respeita aos planos de gestão das 

unidades populacionais de peixes; frisa, 

neste contexto, que a aplicação da referida 

política carece de um fundo das pescas 

específico, dotado de fundos suficientes, 

independente e acessível também aos 

operadores da pequena pesca artesanal; 

apela, no mínimo, a que o nível de 

dotações destinadas ao setor das pescas ao 

abrigo do atual QFP seja mantido, a que os 

procedimentos de financiamento sejam 

cada vez mais simples e rápidos e, caso 

surjam novas necessidades, a que as 

dotações financeiras para os assuntos 

marítimos sejam aumentadas; alerta para as 
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eventuais consequências negativas de um 

«Brexit duro» para este setor; assinala que 

outros instrumentos financeiros, para além 

de ajudas não reembolsáveis, podem 

proporcionar possibilidades de 

financiamento complementares; 

Or. it 

 

Alteração  463 

José Manuel Fernandes, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato, 

Maurice Ponga 

 

Proposta de resolução 

N.º 79 

 

Proposta de resolução Alteração 

79. Salienta a importância 

socioeconómica e ecológica do setor das 

pescas, a «economia azul», e do seu 

contributo para a autonomia alimentar da 

UE; observa que a política comum das 

pescas é um domínio da exclusiva 

competência da UE; frisa, neste contexto, a 

necessidade de preservar um fundo das 

pescas específico, substancial, 

independente e acessível para aplicar esta 

política; apela, no mínimo, a que o nível de 

dotações destinadas ao setor das pescas ao 

abrigo do atual QFP seja mantido e, caso 

surjam novas necessidades, a que as 

dotações financeiras para os assuntos 

marítimos sejam aumentadas; alerta para as 

eventuais consequências negativas de um 

«Brexit duro» para este setor; assinala que 

outros instrumentos financeiros, para além 

de ajudas não reembolsáveis, podem 

proporcionar possibilidades de 

financiamento complementares; 

79. Salienta a importância 

socioeconómica e ecológica do setor das 

pescas, a «economia azul», e do seu 

contributo para a autonomia alimentar da 

UE; observa que a política comum das 

pescas é um domínio da exclusiva 

competência da UE; frisa, neste contexto, a 

necessidade de preservar um fundo das 

pescas específico, substancial, 

independente e acessível para aplicar esta 

política; solicita o restabelecimento do 

Programa de Opções Específicas para 

fazer face ao Afastamento e à 

Insularidade (POSEI Pescas), pois trata-

se de um programa extremamente 

importante para as Regiões 

Ultraperiféricas Europeias; apela, no 

mínimo, a que o nível de dotações 

destinadas ao setor das pescas ao abrigo do 

atual QFP seja mantido e, caso surjam 

novas necessidades, a que as dotações 

financeiras para os assuntos marítimos 

sejam aumentadas; alerta para as eventuais 

consequências negativas de um «Brexit 

duro» para este setor; assinala que outros 

instrumentos financeiros, para além de 

ajudas não reembolsáveis, podem 

proporcionar possibilidades de 
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financiamento complementares; 

Or. en 

 

Alteração  464 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de resolução 

N.º 79 

 

Proposta de resolução Alteração 

79. Salienta a importância 

socioeconómica e ecológica do setor das 

pescas, a «economia azul», e do seu 

contributo para a autonomia alimentar da 

UE; observa que a política comum das 

pescas é um domínio da exclusiva 

competência da UE; frisa, neste contexto, a 

necessidade de preservar um fundo das 

pescas específico, substancial, 

independente e acessível para aplicar esta 

política; apela, no mínimo, a que o nível de 

dotações destinadas ao setor das pescas ao 

abrigo do atual QFP seja mantido e, caso 

surjam novas necessidades, a que as 

dotações financeiras para os assuntos 

marítimos sejam aumentadas; alerta para as 

eventuais consequências negativas de um 

«Brexit duro» para este setor; assinala que 

outros instrumentos financeiros, para além 

de ajudas não reembolsáveis, podem 

proporcionar possibilidades de 

financiamento complementares; 

79. Salienta a importância 

socioeconómica e ecológica do setor das 

pescas, a «economia azul», e do seu 

contributo para a autonomia alimentar 

sustentável da UE; observa que a política 

comum das pescas é um domínio da 

exclusiva competência da UE; frisa, neste 

contexto, a necessidade de preservar um 

fundo das pescas específico, substancial, 

independente e acessível para aplicar esta 

política; apela, no mínimo, a que o nível de 

dotações destinadas ao setor das pescas ao 

abrigo do atual QFP seja mantido e, caso 

surjam novas necessidades, a que as 

dotações financeiras para os assuntos 

marítimos sejam aumentadas; alerta para as 

eventuais consequências negativas de um 

«Brexit duro» para este setor; assinala que 

outros instrumentos financeiros, para além 

de ajudas não reembolsáveis, podem 

proporcionar possibilidades de 

financiamento complementares; 

Or. en 

 

Alteração  465 

Liadh Ní Riada 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução 

N.º 79-A (novo) 
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Proposta de resolução Alteração 

 79-A. Sublinha os objetivos 

socioeconómicos e a maior regionalização 

como princípios fundamentais da nova 

Política Comum das Pescas, sem prejuízo 

da sustentabilidade ambiental; tal deve 

incluir o alargamento do âmbito do 

Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 

das Pescas, uma maior facilidade de 

acesso ao financiamento, a simplificação 

dos procedimentos de candidatura aos 

mecanismos de financiamento e 

programas relevantes, em particular para 

os Grupos de Ação Local e as 

Cooperativas no âmbito dos programas 

operacionais dos Estados-Membros a fim 

de reduzir os encargos administrativos e 

os custos associados; 

Or. en 

 

Alteração  466 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução 

N.º 80 

 

Proposta de resolução Alteração 

80. Salienta a importância da 

liderança da UE na luta contra as 

alterações climáticas e dos seus 

compromissos e objetivos a nível interno e 

externo em matéria de biodiversidade; 

apela à disponibilização de recursos 

financeiros adequados para aplicar o 

Acordo de Paris e a uma simplificação 

exaustiva das futuras despesas da UE no 

domínio da ação climática; recorda que o 

próximo QFP deverá contribuir para a 

consecução dos objetivos-quadro da União 

em matéria de clima e energia para 2030; 

sublinha que a UE não deverá financiar 

projetos e investimentos que sejam 

80. Salienta que o LIFE + é um 

programa fundamental que contribui 

para a transição para uma economia 

eficiente em termos de recursos, 

hipocarbónica e resiliente às alterações 

climáticas, para a proteção e melhoria da 

qualidade do ambiente e para travar e 

reverter a perda de biodiversidade , 

incluindo o apoio da rede Natura 2000 e a 

luta contra a degradação dos 

ecossistemas;; solicita que se triplique o 

seu orçamento e que se afete, pelo menos, 

1 % do orçamento da UE ao LIFE +; 

além do mais, apela à disponibilização de 

recursos financeiros adequados para aplicar 
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contrários à consecução destes objetivos; o Acordo de Paris, a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, bem como 

os objetivos da Convenção sobre a 

Diversidade Biológica (CDB), e a uma 

simplificação exaustiva das futuras 

despesas da UE no domínio da ação 

climática e do ambiente; recorda que o 

próximo QFP deverá contribuir para a 

consecução dos objetivos-quadro da União 

em matéria de clima e energia para 2030; 

sublinha que a UE não deverá financiar 

projetos e investimentos que sejam 

contrários à consecução destes objetivos; 

Or. en 

 

Alteração  467 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley 

 

Proposta de resolução 

N.º 80 

 

Proposta de resolução Alteração 

80. Salienta a importância da 

liderança da UE na luta contra as 

alterações climáticas e dos seus 

compromissos e objetivos a nível interno e 

externo em matéria de biodiversidade; 

apela à disponibilização de recursos 

financeiros adequados para aplicar o 

Acordo de Paris e a uma simplificação 

exaustiva das futuras despesas da UE no 

domínio da ação climática; recorda que o 

próximo QFP deverá contribuir para a 

consecução dos objetivos-quadro da União 

em matéria de clima e energia para 2030; 

sublinha que a UE não deverá financiar 

projetos e investimentos que sejam 

contrários à consecução destes objetivos; 

80. Salienta a necessidade de recursos 

financeiros adequados para assegurar o 

cumprimento por parte da UE das suas 

obrigações internacionais assumidas no 

âmbito do Acordo de Paris e dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável da ONU, 

bem como dos seus compromissos e 

objetivos a nível interno e externo em 

matéria de biodiversidade; sublinha a 

importância de apoiar e fortalecer a 

liderança da UE na luta contra as 

alterações climáticas; recorda que o 

próximo QFP deverá contribuir para a 

consecução dos objetivos-quadro da União 

em matéria de clima e energia para 2030; 

sublinha que a UE não deverá financiar 

projetos e investimentos que sejam 

contrários à consecução destes objetivos; 

solicita uma simplificação exaustiva das 

futuras despesas da UE no domínio da 

ação climática; 
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Or. en 

 

Alteração  468 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposta de resolução 

N.º 80 

 

Proposta de resolução Alteração 

80. Salienta a importância da liderança 

da UE na luta contra as alterações 

climáticas e dos seus compromissos e 

objetivos a nível interno e externo em 

matéria de biodiversidade; apela à 

disponibilização de recursos financeiros 

adequados para aplicar o Acordo de Paris 

e a uma simplificação exaustiva das 

futuras despesas da UE no domínio da 

ação climática; recorda que o próximo 

QFP deverá contribuir para a consecução 

dos objetivos-quadro da União em matéria 

de clima e energia para 2030; sublinha 

que a UE não deverá financiar projetos e 

investimentos que sejam contrários à 
consecução destes objetivos; 

80. Salienta a importância de 

preservar, proteger e melhorar a 

qualidade do ambiente; sublinha a 

importância da liderança da UE na luta 

contra as alterações climáticas e dos seus 

compromissos e objetivos a nível interno e 

externo em matéria de biodiversidade; 

considera que um financiamento estável e 
adequado é essencial para alcançar os 

compromissos internacionais da União 

Europeia, em particular a Agenda de 

2030, o Acordo de Paris e a Convenção 

sobre a Diversidade Biológica; reconhece 

que, para a consecução destes objetivos, 

são necessários novos instrumentos de 

financiamento e diferentes abordagens à 

atual política de investimentos, como a 

eliminação gradual de subsídios que 

revertam em prejuízos para o ambiente e 

de projetos que gerem um nível elevado de 

emissões; 

Or. en 

 

Alteração  469 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta de resolução 

N.º 80 

 

Proposta de resolução Alteração 

80. Salienta a importância da liderança 

da UE na luta contra as alterações 

climáticas e dos seus compromissos e 

80. Salienta a importância da liderança 

da UE na luta contra as alterações 

climáticas e dos seus compromissos e 
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objetivos a nível interno e externo em 

matéria de biodiversidade; apela à 

disponibilização de recursos financeiros 

adequados para aplicar o Acordo de Paris e 

a uma simplificação exaustiva das futuras 

despesas da UE no domínio da ação 

climática; recorda que o próximo QFP 

deverá contribuir para a consecução dos 

objetivos-quadro da União em matéria de 

clima e energia para 2030; sublinha que a 

UE não deverá financiar projetos e 

investimentos que sejam contrários à 

consecução destes objetivos; 

objetivos a nível interno e externo em 

matéria de biodiversidade; apela à 

disponibilização de recursos financeiros 

adequados para aplicar o Acordo de Paris e 

a uma simplificação exaustiva das futuras 

despesas da UE no domínio da ação 

climática; recorda que o próximo QFP 

deverá contribuir para a consecução dos 

objetivos-quadro da União em matéria de 

clima e energia para 2030; sublinha que a 

UE não deverá financiar projetos e 

investimentos que sejam contrários à 

consecução destes objetivos; apela, em 

especial, a um financiamento adequado 

dos programas que salvaguardam a 

conservação da natureza, a biodiversidade 

e a proteção do ambiente, como o LIFE + 

que deve ser mantido e fortalecido; 

Or. en 

 

Alteração  470 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Proposta de resolução 

N.º 80 

 

Proposta de resolução Alteração 

80. Salienta a importância da liderança 

da UE na luta contra as alterações 

climáticas e dos seus compromissos e 

objetivos a nível interno e externo em 

matéria de biodiversidade; apela à 

disponibilização de recursos financeiros 

adequados para aplicar o Acordo de Paris e 

a uma simplificação exaustiva das futuras 

despesas da UE no domínio da ação 

climática; recorda que o próximo QFP 

deverá contribuir para a consecução dos 

objetivos-quadro da União em matéria de 

clima e energia para 2030; sublinha que a 

UE não deverá financiar projetos e 

investimentos que sejam contrários à 

consecução destes objetivos; 

80. Salienta a importância da liderança 

da UE na luta contra as alterações 

climáticas e dos seus compromissos e 

objetivos a nível interno e externo em 

matéria de biodiversidade; apela à 

disponibilização de recursos financeiros 

adequados para aplicar o Acordo de Paris e 

a uma simplificação exaustiva das futuras 

despesas da UE no domínio da ação 

climática; recorda que o próximo QFP 

deverá contribuir para a consecução dos 

objetivos-quadro da União em matéria de 

clima e energia para 2030 e ainda para a 

transição para uma economia 

hipocarbónica até 2050; sublinha que a 

UE não deverá financiar projetos e 

investimentos que sejam contrários à 
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consecução destes objetivos; 

Or. en 

 

Alteração  471 

Marco Valli 

 

Proposta de resolução 

N.º 80 

 

Proposta de resolução Alteração 

80. Salienta a importância da liderança 

da UE na luta contra as alterações 

climáticas e dos seus compromissos e 

objetivos a nível interno e externo em 

matéria de biodiversidade; apela à 

disponibilização de recursos financeiros 

adequados para aplicar o Acordo de Paris e 

a uma simplificação exaustiva das futuras 

despesas da UE no domínio da ação 

climática; recorda que o próximo QFP 

deverá contribuir para a consecução dos 

objetivos-quadro da União em matéria de 

clima e energia para 2030; sublinha que a 

UE não deverá financiar projetos e 

investimentos que sejam contrários à 

consecução destes objetivos; 

80. Salienta a importância da liderança 

da UE na luta contra as alterações 

climáticas e dos seus compromissos e 

objetivos a nível interno e externo em 

matéria de biodiversidade; apela à 

disponibilização de recursos financeiros 

adequados para aplicar o Acordo de Paris e 

a uma simplificação exaustiva das futuras 

despesas da UE no domínio da ação 

climática; recorda que o próximo QFP 

deverá contribuir para a consecução dos 

objetivos-quadro da União em matéria de 

clima e energia para 2030; sublinha que a 

UE não deverá financiar projetos e 

investimentos que sejam contrários ou que 

atrasem a consecução destes objetivos; 

Or. it 

Alteração  472 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Proposta de resolução 

N.º 80-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 80-A. Chama a atenção para as 

primeiras recomendações do Grupo de 

Peritos de Alto Nível sobre Finanças 

Sustentáveis 1-Aincluindo as relativas ao 

quadro financeiro plurianual, e salienta 

que os objetivos de sustentabilidade devem 
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ser apoiados por um sistema financeiro 

capaz de promover o crescimento 

sustentável a longo prazo; solicita 

igualmente à Comissão que examine e 

tenha em conta estas recomendações para 

o próximo quadro financeiro plurianual, 

incluindo a necessidade de desenvolver 

um «teste de sustentabilidade» para todos 

os futuros regulamentos e políticas 

financeiras da UE, bem como 

instrumentos financeiros, a fim de 

conseguir resultados mais sólidos no que 

respeita a orientação política; 

 __________________ 

 1-A https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170713-

sustainable-finance-report_en.pdf 

Or. en 

 

Alteração  473 

Jens Geier 

 

Proposta de resolução 

N.º 80-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 80-A. Toma nota de que o OLAF 

registou repetidamente casos graves de 

fraude aduaneira nos Estados-Membros 

que criaram uma perda significativa de 

receitas para o orçamento da União; 

refere o relatório especial 19/2017 do 

TCE sobre Procedimentos de importação 

e manifesta-se preocupado com o facto de 

os autores das fraudes continuarem a 

encontrar o «elo mais fraco» entre 

Estados-Membros como os seus pontos de 

entrada na união aduaneira e de as 

perdas para o orçamento da União se 

manterem ainda durante o próximo QFP; 

solicita aos Estados-Membros que se 

opuseram ao quadro jurídico da União 

respeitante às infrações à legislação 

aduaneira e respetivas sanções que 

reconsiderarem a sua posição, a fim de 
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permitir uma solução rápida deste 

problema; 

Or. en 

 

Alteração  474 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposta de resolução 

N.º 80-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 80-A. Reitera que, pelo menos, 20 % do 

orçamento da UE para 2014-2020 deveria 

ser despendido em ações relacionadas 

com as alterações climáticas; considera 

que o próximo QFP deve compensar as 

dotações mais baixas da primeira metade 

do atual QFP e que o objetivo geral deve 

registar um aumento de 30 %; solicita, 

além disso, à Comissão que garanta que o 

mecanismo e a metodologia da integração 

das alterações climáticas sejam totalmente 

otimizados; 

Or. en 

 

Alteração  475 

Eider Gardiazabal Rubial, Arndt Kohn 

 

Proposta de resolução 

N.º 80-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 80-A. Solicita a introdução de medidas 

destinadas a melhorar a proteção das 

fontes tradicionais de receitas próprias da 

UE contra a fraude; insta à apresentação 

de uma proposta com vista a um 

programa de ação da UE no âmbito do 

novo Quadro Financeiro Plurianual com 

o objetivo de contribuir para a conclusão 

e sustentabilidade financeira dos Sistemas 
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de Informação Aduaneiros europeus; 

Or. en 

 

Alteração  476 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposta de resolução 

N.º 80-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 80-B. Salienta que todas as despesas no 

âmbito do próximo QFP devem ser 

coerentes com o objetivo da UE - no 

contexto das reduções necessárias, de 

acordo com o Painel Intergovernamental 

sobre as Alterações Climáticas, por parte 

dos países desenvolvidos enquanto grupo - 

de reduzir as emissões em 80-95% até 

2050 comparativamente aos níveis de 

1990 e o objetivo do Acordo de Paris de 

alcançar um equilíbrio entre as emissões 

antropogénicas por fontes e as remoções 

por sumidouros de gases de efeito estufa 

na segunda metade deste século; 

Or. en 

 

Alteração  477 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposta de resolução 

N.º 80-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 80-C. Salienta a importância ambiental e 

os benefícios socioeconómicos da 

biodiversidade, por exemplo, através dos 

serviços ecossistémicos e do capital 

natural; observa que a perda de 

biodiversidade não será revertida sem 

grandes esforços adicionais a nível local, 

regional, nacional e supranacional; 
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solicita à Comissão que estabeleça um 

mecanismo de controlo das despesas da 

UE em matéria de biodiversidade, a fim 

de melhorar a transparência, a 

responsabilização e a eficácia e de as 

integrar no próximo QFP; 

Or. en 

 


