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Alteração 1
Alda Sousa, Jürgen Klute, Paul Murphy

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Saúda o acordo político alcançado ao 
mais alto nível em 27 de junho de 2013, 
entre o Parlamento, a Presidência irlandesa 
e a Comissão, sobre o pacote relativo ao 
Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 
2014-2020 (Regulamento QFP e AII),
dado tratar-se do máximo que foi possível 
atingir em virtude das circunstâncias e 
procedimentos atuais; está determinado a 
fazer pleno uso, no decurso dos próximos 
processos orçamentais, dos novos 
instrumentos criados, nomeadamente em 
termos de flexibilidade;

1. Rejeita o acordo político alcançado em 
27 de junho de 2013, entre o Parlamento, a 
Presidência irlandesa e a Comissão, sobre o 
pacote relativo ao Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) 2014-2020 (Regulamento 
QFP e AII), na medida em que este acordo 
não reflete nenhuma das prioridades e 
preocupações que poderiam contribuir 
para uma viragem na atual crise social, 
económica e financeira, que poderia 
obviar à atual situação de emergência 
social existente em tantos 
Estados-Membros da UE; sublinha que 
este acordo, que vinculará a União 
durante os próximos sete anos, bem como 
as medidas do Conselho Europeu, da 
Comissão Europeia, do Banco Central 
Europeu e do Fundo Monetário 
Internacional para lutar contra a crise 
social, económica e financeira, só 
provocarão um aumento dramático do 
desemprego, grandes cortes nos salários, 
um aumento da idade de reforma, uma 
redução das despesas públicas em 
domínios como a investigação, a 
inovação, a educação e a saúde;

Or. en

Alteração 2
Helga Trüpel
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1
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Projeto de parecer Alteração

1. Saúda o acordo político alcançado ao 
mais alto nível em 27 de junho de 2013,
entre o Parlamento, a Presidência irlandesa 
e a Comissão, sobre o pacote relativo ao 
Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2014-
2020 (Regulamento QFP e AII), dado 
tratar-se do máximo que foi possível 
atingir em virtude das circunstâncias e 
procedimentos atuais; está determinado a 
fazer pleno uso, no decurso dos próximos 
processos orçamentais, dos novos 
instrumentos criados, nomeadamente em 
termos de flexibilidade;

1. Rejeita o acordo político alcançado ao 
mais alto nível em 27 de junho de 2013, 
entre o Parlamento, a Presidência irlandesa 
e a Comissão, sobre o pacote relativo ao 
Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2014-
2020 (Regulamento QFP e AII), tendo em 
conta que os resultados estão longe da 
posição negocial assumida inicialmente 
pelo PE e não logram responder a 
nenhum dos requisitos fundamentais do 
PE, definidos na sua Resolução de 13 de 
março de 2013, que foi aprovada por 
maioria esmagadora, nomeadamente um 
aumento substancial de dotações a favor 
de políticas orientadas para o futuro, uma 
revisão obrigatória e exaustiva, uma 
flexibilidade global máxima e um acordo 
sobre os recursos próprios; insta portanto 
o Conselho e a Comissão a prosseguirem 
as negociações sobre o QFP, a fim de 
obterem um resultado mais equilibrado;

Or. en

Alteração 3
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Saúda o acordo político alcançado ao 
mais alto nível em 27 de junho de 2013, 
entre o Parlamento, a Presidência irlandesa 
e a Comissão, sobre o pacote relativo ao 
Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2014-
2020 (Regulamento QFP e AII), dado 
tratar-se do máximo que foi possível 
atingir em virtude das circunstâncias e 
procedimentos atuais; está determinado a 
fazer pleno uso, no decurso dos próximos 
processos orçamentais, dos novos 

1. Saúda o acordo político alcançado ao 
mais alto nível em 27 de junho de 2013, 
entre o Parlamento, a Presidência irlandesa 
e a Comissão, sobre o pacote relativo ao 
Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2014-
2020 (Regulamento QFP e AII), mas 
recorda que há ainda um conjunto de 
condições que têm de ser reunidas, antes 
de o pacote poder ser posto à votação; está 
determinado a fazer pleno uso dos seus 
poderes legislativos nas negociações em 
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instrumentos criados, nomeadamente em 
termos de flexibilidade;

curso da base jurídica dos novos 
programas, bem como, no decurso dos 
próximos processos orçamentais, dos 
novos instrumentos criados, 
nomeadamente em termos de flexibilidade;

Or. en

Alteração 4
Eider Gardiazábal Rubial

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Saúda o acordo político alcançado ao 
mais alto nível em 27 de junho de 2013, 
entre o Parlamento, a Presidência irlandesa 
e a Comissão, sobre o pacote relativo ao 
Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2014-
2020 (Regulamento QFP e AII), dado 
tratar-se do máximo que foi possível 
atingir em virtude das circunstâncias e 
procedimentos atuais; está determinado a 
fazer pleno uso, no decurso dos próximos 
processos orçamentais, dos novos 
instrumentos criados, nomeadamente em 
termos de flexibilidade;

1. Toma nota do acordo político alcançado 
ao mais alto nível em 27 de junho de 2013, 
entre o Parlamento, a Presidência irlandesa 
e a Comissão, sobre o pacote relativo ao 
Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2014-
2020 (Regulamento QFP e AII); está 
determinado a fazer pleno uso, no decurso 
dos próximos processos orçamentais, dos 
novos instrumentos criados, 
nomeadamente em termos de flexibilidade;

Or. en

Alteração 5
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera que, a despeito das
negociações longas e árduas, quer no seio 
do Conselho, quer a nível 
interinstitucional, e dos resultados daí 

2. Chama a atenção para o facto de que 
as negociações longas e árduas, quer no 
seio do Conselho, quer a nível 
interinstitucional, revelaram uma violação, 
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resultantes, as novas disposições do TFUE 
relativas ao QFP não foram aplicadas de 
forma satisfatória, as quais foram 
aplicadas pela primeira vez, em particular 
no que respeita ao papel e às prerrogativas 
do Parlamento;

por parte do Conselho, das novas 
disposições do TFUE relativas ao QFP, as 
quais foram aplicadas pela primeira vez, 
em particular no que respeita ao papel e às 
prerrogativas do Parlamento;

Or. en

Alteração 6
Helga Trüpel
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera que, a despeito das
negociações longas e árduas, quer no seio 
do Conselho, quer a nível 
interinstitucional, e dos resultados daí 
resultantes, as novas disposições do TFUE 
relativas ao QFP não foram aplicadas de 
forma satisfatória, as quais foram 
aplicadas pela primeira vez, em particular 
no que respeita ao papel e às prerrogativas 
do Parlamento;

2. Está persuadido de que as negociações 
longas e árduas, quer no seio do Conselho, 
quer a nível interinstitucional, e os seus
resultados constituem uma aplicação 
insatisfatória das novas disposições do 
TFUE relativas ao QFP, as quais foram 
aplicadas pela primeira vez, em particular 
no que respeita ao papel e às prerrogativas 
do Parlamento;

Or. en

Alteração 7
Alda Sousa, Jürgen Klute

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Lamenta profundamente que tenha 
sido alcançado este acordo e rejeita 
vivamente o procedimento secreto e 
não-democrático que desembocou no 
acordo político, sem consultas prévias 
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com todos os grupos políticos do 
Parlamento Europeu; lamenta o 
desrespeito do Conselho Europeu pelo 
papel e pelas competências do Parlamento 
Europeu definidas no Tratado de Lisboa;

Or. en

Alteração 8
Alda Sousa, Jürgen Klute

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Destaca o fracasso das negociações 
com o Conselho sobre todas as 
disposições do Regulamento QFP e do
acordo interinstitucional, que deveriam 
assegurar que a União dispusesse de um 
orçamento moderno, orientado para o 
futuro, flexível e transparente, que 
pudesse proporcionar crescimento e 
emprego digno e colmatar o fosso entre os 
compromissos políticos da UE e os meios 
orçamentais;

Or. en

Alteração 9
Helga Trüpel
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Lamenta que o Conselho tenha 
considerado as conclusões do Conselho 
Europeu de 8 de fevereiro de 2013 
vinculativas para os seus negociadores;
salienta que as conclusões do Conselho 

3. Lamenta que o Conselho considere as 
conclusões do Conselho Europeu de 8 de 
fevereiro de 2013 vinculativas para os seus 
negociadores; salienta que as conclusões 
do Conselho Europeu comportam
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Europeu comportavam igualmente 
elementos abrangidos pelo processo 
legislativo ordinário, como os critérios 
detalhados de afetação dos recursos, os 
montantes por programa ou por 
beneficiário, bem como dotações 
financeiras flexíveis que permitem adaptar 
os montantes das dotações do orçamento 
da UE devolvidas aos Estados-Membros;

igualmente elementos abrangidos pelo 
processo legislativo ordinário, como os 
critérios detalhados de afetação dos 
recursos, os montantes por programa ou 
por beneficiário, bem como dotações 
financeiras flexíveis que permitem adaptar 
os montantes das dotações do orçamento 
da UE devolvidas aos Estados-Membros;
chama a atenção para o facto de que esta 
negociação conduziu a uma situação na 
qual o Conselho Europeu tem de facto um 
poder legislativo, entrando em 
contradição com as disposições e o 
espírito do Tratado de Lisboa;

Or. en

Alteração 10
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Lamenta que o Conselho tenha 
considerado as conclusões do Conselho 
Europeu de 8 de fevereiro de 2013 
vinculativas para os seus negociadores;
salienta que as conclusões do Conselho 
Europeu comportavam igualmente 
elementos abrangidos pelo processo 
legislativo ordinário, como os critérios 
detalhados de afetação dos recursos, os 
montantes por programa ou por 
beneficiário, bem como dotações 
financeiras flexíveis que permitem adaptar 
os montantes das dotações do orçamento 
da UE devolvidas aos Estados-Membros;

3. Denuncia o facto de o Conselho
considerar as conclusões do Conselho 
Europeu de 8 de fevereiro de 2013 
vinculativas para os seus negociadores;
salienta que as conclusões do Conselho 
Europeu comportavam igualmente 
elementos abrangidos pelo processo 
legislativo ordinário, como os critérios 
detalhados de afetação dos recursos, os 
montantes por programa ou por 
beneficiário, bem como dotações 
financeiras flexíveis que permitem adaptar 
os montantes das dotações do orçamento 
da UE devolvidas aos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 11
Helga Trüpel
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em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Declara a sua determinação em 
exercer cabalmente as suas prerrogativas 
legislativas, estabelecidas no Tratado de 
Lisboa; declara, mais uma vez, que as 
negociações sobre elementos abrangidos 
pelo processo legislativo ordinário não 
podem ser evitadas pelas conclusões do 
Conselho Europeu sobre o QFP, as quais 
devem ser encaradas como sendo apenas 
recomendações políticas dirigidas ao 
Conselho; insta o Conselho a abster-se de 
qualquer tentativa de reduzir o poder 
legislativo do Parlamento Europeu, em 
especial no que se refere à reforma da 
política de coesão e da política agrícola 
comum (PAC);

Or. en

Alteração 12
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Lamenta, além disso, que os numerosos 
contactos e as inúmeras reuniões realizadas 
nos últimos anos entre a sua delegação e as 
sucessivas presidências do Conselho não 
tenham tido qualquer influência no 
espírito, calendário ou conteúdo das 
negociações ou na posição do Conselho, 
nomeadamente no que respeita à 
necessidade de operar uma distinção entre 
os aspetos legislativos e os aspetos 
orçamentais do acordo QFP;

4. Lamenta vivamente, além disso, que os 
numerosos contactos e as inúmeras 
reuniões realizadas nos últimos anos entre 
a sua delegação e as sucessivas 
presidências do Conselho não tenham tido 
qualquer influência no espírito, calendário 
ou conteúdo das negociações ou na posição 
do Conselho, nomeadamente, até agora, no 
que respeita à necessidade de operar uma 
distinção entre os aspetos legislativos e os 
aspetos orçamentais do acordo QFP;
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Or. en

Alteração 13
Helga Trüpel
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Lamenta profundamente a falta de 
ambição e a falta de uma abordagem 
construtiva por parte da Comissão 
Europeia, a qual não desempenhou o seu 
papel crucial no processo de tomada de 
decisões;

Or. en

Alteração 14
Alda Sousa, Jürgen Klute

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Reitera a necessidade de aumentar a 
transparência e de assegurar um processo 
democrático que permita e garanta a 
presença de representantes de todos os 
grupos políticos do PE em todas as fases 
das negociações; insiste em que deve ter 
todas as informações relevantes de que 
dispõe a Comissão acerca do nível de 
montantes nacionais acordados ao abrigo 
das políticas de coesão e agrícola, 
incluindo as derrogações e verbas 
específicas para cada Estado-Membro; 
solicita também todas as informações 
relevantes sobre o impacto, por Estado-
Membro, das decisões tomadas quanto à 
vertente «receitas» do QFP;



AM\1002223PT.doc 11/11 PE516.960v01-00

PT

Or. en

Alteração 15
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Solicita à sua Comissão dos 
Orçamentos, em cooperação com a sua 
Comissão dos Assuntos Constitucionais, a 
extrair as conclusões que se impõem e a 
apresentar, de forma tempestiva antes das 
propostas de revisão em 2016, novas 
propostas relativas às modalidades dessas 
negociações, a fim de garantir o caráter 
democrático e transparente de todo o 
processo de estabelecimento do orçamento.

6. Solicita à sua Comissão dos 
Orçamentos, em cooperação com a sua 
Comissão dos Assuntos Constitucionais, a 
extrair as conclusões que se impõem e a 
apresentar, de forma tempestiva antes da
revisão pós-eleitoral em 2016, novas 
propostas relativas às modalidades dessas 
negociações, a fim de garantir o caráter 
democrático e transparente de todo o 
processo de estabelecimento do orçamento.

Or. en


